NKM Energia Zrt. – földgáz egyetemes szolgáltatási üzletszabályzat

1. sz. függelék

AZ NKM ENERGIA ZRT.
TELEFONSZÁMAI, POSTACÍME ÉS EGYÉB ELÉRHETŐSÉGEI
Központi telefonos ügyfélszolgálat:
Telefonszám:

Hívható:

(06-1) 474-9999
(06-20) 474-9999
(06-30) 474-9999
(06-70) 474-9999
hétfő, kedd, szerda, péntek:
csütörtök:

8.00-18.00 között
8.00-20.00 között

Gázszivárgás bejelentése (éjjel-nappal hívható):
Csepeli Erőmű Kft.

06 1 278-5460

E.GAS Gázelosztó Kft.

06 93 500-500

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

06 80 424-242

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

06 80 301-301

NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.

06 80 440-141

NKM Földgázhálózati Kft.

06 80 477-333

ISD POWER Kft.

06 25 584-303

MAGÁZ Magyar Gázszolgáltató Kft.

06 93 500-500

NATURAL GAS SERVICE Kft.

06 52 953-817

Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelemi Kft.

06 30 438-2172

Tigáz Zrt.

06 80 300-300

Írásos megkeresések elérhetőségei:
Központi levelezési cím:

1439 Budapest, Pf. 700

E-mail:

ugyfelszolgalat@nkm.energy

Honlap:

www.nemzetikozmuvek.hu
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2. sz. függelék

AZ NKM ENERGIA ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINAK
ELÉRHETŐSÉGE
Az NKM Energia Zrt. ügyfélszolgálati elérhetőségeinek és nyitvatartásainak teljes listája a
www.nemzetikozmuvek.hu oldalon található.

ÁLLANDÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁK
Normál ötnapos munkahéten a hét minden munkanapján legalább napi 6 órás, - 5 munkanapos
hetet alapul véve – összesen heti 36 órás nyitva tartás, egyik napon 20 óráig.
Békéscsaba
Budapest
Debrecen
Dunaújváros
Eger
Érd
Győr
Hódmezővásárhely

Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Pécs
Salgótarján
Sopron

Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI FIÓKIRODÁK
Normál ötnapos, illetve négynapos munkahéten heti két munkanapon, összesen heti 8 órás
nyitvatartás, egyik napon 18 óráig.
Ha munkaszüneti nap és pihenőnap miatt négynél kevesebb munkanapból áll a hét, az NKM
Energia Zrt. jogosult az ügyfélszolgálati fiókirodát a hét egy munkanapján, 6 órás nyitvatartással
üzemeltetni. A módosításról az NKM Energia Zrt. az érintett munkahetet megelőzően legalább
30 nappal honlapján és ügyfélszolgálatán keresztül tájékoztatja a felhasználókat.
Abaújszántó
Ajka
Bácsalmás
Baja
Baktalórántháza
Balassagyarmat
Balatonalmádi
Balatonboglár
Balatonfüred
Balmazújváros
Barcs
Bátonyterenye
Békés
Bélapátfalva
Berettyóújfalu
Bicske
Bóly
Bonyhád
Budaörs
Cegléd
Celldömölk
Cigánd
Csenger

Csongrád
Csorna
Csurgó
Dabas
Derecske
Devecser
Dombóvár
Dunakeszi
Edelény
Encs
Enying
Ercsi
Esztergom
Fehérgyarmat
Füzesabony
Gárdony
Gödöllő
Gyál
Gyomaendrőd
Gyöngyös
Gyula
Hajdúböszörmény
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Hajdúhadház
Hajdúnánás
Hajdúszoboszló
Harkány
Hatvan
Heves
Ibrány
Jánoshalma
Jászapáti
Jászberény
Kalocsa
Kapuvár
Karcag
Kazincbarcika
Kemecse
Keszthely
Kisbér
Kiskőrös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kistelek
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Kisvárda
Komárom
Komló
Körmend
Kőszeg
Kunhegyes
Kunszentmiklós
Lenti
Letenye
Makó
Marcali
Mátészalka
Mátraderecske
Mezőcsát
Mezőkovácsháza
Mezőkövesd
Mezőtúr
Mohács
Monor
Mór
Mórahalom
Mosonmagyaróvár
Nagyatád
Nagykálló
Nagykáta
Nagykőrös
Nagymaros
Nyíradony
Nyírbátor

Orosháza
Oroszlány
Ózd
Paks
Pannonhalma
Pápa
Pásztó
Pécsvárad
Pilisvörösvár
Polgárdi
Putnok
Püspökladány
Ráckeve
Rétság
Sárbogárd
Sarkad
Sárospatak
Sárvár
Sásd
Sátoraljaújhely
Sellye
Siófok
Sümeg
Szarvas
Szécsény
Szeghalom
Szentendre
Szentes
Szentgotthárd
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Szentlőrinc
Szerencs
Szigetszentmiklós
Szigetvár
Szikszó
Tab
Tamási
Tapolca
Tata
Tét
Tiszaföldvár
Tiszafüred
Tiszakécske
Tiszaújváros
Tiszavasvári
Tokaj
Tolna
Törökszentmiklós
Tura
Vác
Várpalota
Vásárosnamény
Vasvár
Vecsés
Záhony
Zalaszentgrót
Zirc
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3/a. sz. függelék

Földgáz felhasználó azonosítója:
Felhasználási hely azonosítója:

AJÁNLATKÉRÉS FÖLDGÁZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE
Alulírott (Ajánlatkérő)
Név1 / Megnevezés2: ........................................................................................................................................
Születési név1 / Rövidített cégnév2: ....................................................................................................................
Születési hely és idő, anyja neve1: .....................................................................................................................
Lakcím1 / Székhely2: .........................................................................................................................................
Adószám 1,2: .....................................................................................................................................................
Nyilvántartási szám (pl. cégjegyzékszám)1,2: ......................................................................................................
Bankszámlaszám 3: ............................................................................................................................................

ezúton bejelentem, hogy az NKM Energia Zrt.-től földgáz egyetemes szolgáltatást kívánok igénybe venni. Kérem
az NKM Energia Zrt.-t, hogy szíveskedjen a szolgáltatásra szerződéskötési ajánlatot tenni.
Kérem az elosztóhálózat-használati szerződésem NKM Energia Zrt. mint megbízott által történő kezelését.
Tudomásul veszem, hogy az NKM Energia Zrt. írásbeli megbízásom alapján az elosztóhálózat-használati
szerződés megkötésével kapcsolatos ügyintézés során az illetékes földgázelosztónál a nevemben eljár, és
ennek során a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adataimat az NKM Energia Zrt. az illetékes
földgázelosztó részére átadja.

1.

Ajánlatkérés oka

2.


Földgázfelhasználás célja

 új bekapcsolás

 felhasználóváltozás

 kereskedőváltás



lakossági célú felhasználás: természetes szermély saját háztartása (egy felhasználási helyet képező
lakóépület, lakás, üdülő, hétvégi ház, lakossági célra használt garázs) fogyasztása céljára vásárol földgázt, ÉS a
vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet
fogyasztói közösség (lakossági célú felhasználása): a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások
száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, ÉS a földgáz
vásárlása a lakóépület közös fogyasztásának céljára történik
nem lakossági célú felhasználás: a földgáz vásárlása a fenti esetek egyikének sem felel meg

3.

Kapcsolattartás



Értesítési cím1,2 (ha eltér a lakcímtől / székhelytől): ..................................................................................................
Telefonszám 4: ...................................................................................................................................................
E-mail-cím4: ......................................................................................................................................................
A telefonszám / e-mail-cím megadásával az Ajánlatkérő hozzájárul, hogy vele az NKM Energia Zrt. a kapcsolatot telefonon /
elektronikus úton tartsa.

4.

Felhasználási hely adatai
Cím 1,2: ..............................................................................................................................................................
Mérési pont azonosító1,2, 5: ................................................................................................................................
Használat jogcíme1,2:
tulajdonos 
bérlő 
egyéb .............................................................
Mérőberendezés(ek) gyári száma és állása (Kérjük, jelölje X-szel, ha nincs mérőberendezés.)
Sorszám
1.

Mérő gyári szám1,2

Mérőállás1,2

Dátum1,2

.............................................

.............................................

.............................................

2.

.............................................

.............................................

.............................................

Felhívjuk a figyelmet, hogy az NKM Energia Zrt. jogosult a földgázelosztó helyszíni ellenőrzésének eredménye alapján az
adatokat módosítani.

5.

Várható éves felhasználás: ………….. m3/év (Kérjük, jelölje X-szel, ha nincs mérőberendezés.)

6.

Elszámolás/Számlázás módja (Kérjük, hagyja üresen, ha nincs gázmérő.)

 egyenletes részszámlázás

 hőmérsékletfüggő részszámlázás

 diktálás

Az NKM Energia Zrt. 20 m /h vagy azon felüli névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználási helyek
esetében havi elszámolást alkalmaz.
3

7.

Számlaküldés módja
A korszerű, papírmentes elektronikus számla előnyei:



✓
✓
✓

számláját bárhol és bármikor megtekintheti
nincs kézbesítési idő, a számla megérkezéséről e-mailben értesíti a rendszer
környezetkímélő

elektronikus számlát kérek az alábbi e-mail-címre: .....................................................................................

(Nyilatkozat hiányában az NKM Energia Zrt. papír alapú számlát küld.)
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Számlakiegyenlítés (fizetés) módja




utalás vagy bankkártyás fizetés
postai számlabefizetési megbízás (fehér csekk) (Kizárólag lakossági célú felhasználás és papír alapú számla

esetén választható.)
Csoportos beszedési megbízással történő fizetés a szerződéskötést követően kezdeményezhető a számlavezető pénzintézetnél
az NKM Energia Zrt. azonosítójával (A10897830) és a számla 3. oldalán található felhasználó azonosító számmal.

9.

Rendelkezés túlfizetés kezeléséről

 Kérem, hogy ha az elszámolás eredményeként a szerződéses folyószámlámon 3000 forintot meghaladó
túlfizetés keletkezik, annak összegét az NKM Energia Zrt. a következő esedékes számlá(i)m fizetendő
összegéből vonja le. (Nyilatkozat hiányában az NKM Energia Zrt. a túlfizetést 8 napon belül visszafizeti.)

10. Szolgáltatás igényelt kezdeti időpontja: 20….... év .............. hó .............. nap
11. Fizető adatai (ha nem azonos az Ajánlatkérővel)
Név1 / Megnevezés2: ........................................................................................................................................
Születési név1 / Rövidített cégnév2: ....................................................................................................................
Születési hely és idő, anyja neve1: .....................................................................................................................
Lakcím1 / Székhely2: .........................................................................................................................................
Adószám 1,2: .....................................................................................................................................................
Nyilvántartási szám (pl. cégjegyzékszám)1,2: ......................................................................................................
Bankszámlaszám 3: ............................................................................................................................................
Telefonszám 4: ...................................................................................................................................................
Kapcsolattartási e-mail-cím4: .............................................................................................................................

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötéséhez, ha az Ajánlatkérő a
felhasználási helyet bérlőként vagy egyéb jogcímen használja (3. pont), az ajánlatkéréshez szükséges a
felhasználási hely tulajdonosának kapacitáslekötési jog átadására vonatkozó nyilatkozatát csatolni, vagy a
kapacitáslekötési joggal való rendelkezést egyéb módon igazolni. Ez esetben továbbá az NKM Energia Zrt. az
Ajánlatkérő kikapcsolásra okot adó díjtartozásával (lejárt tartozásával) összefüggő adatait a tulajdonos részére
– a kapacitáslekötési jog későbbi érvényesítése érdekében – az erre vonatkozó, üzletszabályzatban részletezett
adatkezelési hozzájárulás benyújtását követően továbbítja.
A szerződéskötéshez kapcsolódó információk, így különösen az általános szerződési feltételek a
www.nemzetikozmuvek.hu honlapról letölthetők.
Felek kijelentik, hogy a közölt adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.
Kelt: ................................, 20.......... év ......... hó ...... nap

……………………………
Ajánlatkérő

………………………………
Fizető
ha nem azonos az Ajánlatkérővel

A földgáz egyetemes szolgáltatás biztosítása, az egyetemes szolgáltatási szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra
vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési
Tájékoztatóban találhatja meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó
tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó
Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.
Az NKM Energia Zrt. megbízásából az ügyfélszolgálati feladatokat az NKM Ügyfélkapcsolati Kft. látja el.
A földgáz egyetemes szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges adat, ezért e célból az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6.
cikk. (1) bek. b) pontjában és/vagy a 2008. évi XL. törvény 36. § (1) bek. a) és n) pontjában foglaltakra figyelemmel ezen adatot kérjük megadni
1
( természetes személyek, 2nem természetes személyek esetén). | 3 Visszafizetés (8. pont) esetén pénzintézeti visszautaláshoz megadása
kötelező. | 4 Önkéntesen megadható, az érintett személy hozzájárulásával kezelt adat. | 5 A számla 3. oldalán, a mérési pont azonosító után,
zárójelben szereplő számsor. Új bekapcsolás esetén a földgázelosztóval megkötött csatlakozási szerződésben található.
1,2
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Földgáz átadás - átvételi nyilatkozat
felhasználóváltozás bejelentéséhez
Átadó (elköltöző) felhasználó neve1,2: .......................................................................................................................................................
mint
 tulajdonos
 bérlő
 egyéb ...................................................................................... jogcímen1,2 használó.
Születési neve1 : ……………………………………… | Anyja neve1 : ..........................................................................................................
Születési helye és ideje1: ...........................................................................................................................................................................
Adószáma1,2: ……………………………………… | Nyilvántartási száma (pl. cégjegyzékszám) 1,2: ........................................................
Lakhelye1 /Székhely címe2 : ........................................................................................................................................................................
Értesítési címe1,2: ........................................................................................................................................................................................
Telefonszáma1,2: ……………………………… | Bankszámlaszáma3: .......................................................................................................
Felhasználó azonosító száma1,2: ……………………………… | E-mail-címe4,5: .......................................................................................
Felhasználó elhalálozása esetén megadandó adatok
Elhunyt felhasználó neve1: .........................................................................................................................................................................
mint
 tulajdonos
 bérlő
 egyéb ........................................................................................ jogcímen1 használó.
Születési neve1 : ……………………………………… | Anyja neve1 : ..........................................................................................................
Születési helye és ideje1: ...........................................................................................................................................................................
Elhalálozási év1: ………….. hónap: ………………………… nap: ……………….
Az elhalálozást bejelentő neve1: ................................................................................................................................................................
Értesítési címe1: ..........................................................................................................................................................................................
E-mail-címe4,5: ............................................................................................................................................................................................

___________________________________________________________________________________________
Átvevő felhasználó neve1,2: .......................................................................................................................................................................
mint
 tulajdonos
 bérlő
 egyéb ...................................................................................... jogcímen1,2 használó.
Születési neve1 : ……………………………………… | Anyja neve1 : ..........................................................................................................
Születési helye és ideje1: ...........................................................................................................................................................................
Adószáma1,2: ……………………………………… | Nyilvántartási száma (pl. cégjegyzékszám) 1,2: ........................................................
Lakhelye1/Székhely címe2: .........................................................................................................................................................................
Értesítési címe1,2: ........................................................................................................................................................................................
Telefonszáma1,2: ………………………………... | E-mail-címe4,5: .............................................................................................................

___________________________________________________________________________________________
Felhasználási hely címe1,2:.......................................................................................................................................................................
Mérési pont azonosító1,2,6: ..........................................................................................................................................................................
Mérőberendezés(ek) gyári száma és átadáskori állása (Kérjük, jelölje X-szel, ha nincs mérőberendezés.):
Sorszám
Mérő gyári szám1,2
Mérőállás1,2
Dátum1,2
Megjegyzés
1.
......................................... .........................................
..........................................
..........................................
2.

.........................................

.........................................

..........................................

..........................................

3.

.........................................

.........................................

..........................................

..........................................

Felhívjuk a figyelmet, hogy az NKM Energia Zrt. jogosult a földgázelosztó helyszíni ellenőrzésének eredménye alapján az adatokat módosítani.

Az Átadó felhasználó kijelenti, hogy a megjelölt felhasználási helyen a földgázszolgáltatás igénybevételével felhagy (elköltözik stb.)
ezért a jelen okirat aláírásával az NKM Energia Zrt.-vel fennálló egyetemes szolgáltatási szerződését felmondja. 1,2 Az Átadó
felhasználó a fentiekben közölt mérőállás(ok)ig az annak megfelelően készült előleg- és végszámla kiegyenlítését vállalja. Ha az
Átadó felhasználónak a területileg illetékes földgázelosztóval megkötött elosztóhálózat-használati szerződését az NKM Energia Zrt.
kezeli megbízottként, az Átadó felhasználó a jelen okirat aláírásával az elosztóhálózat-használati szerződését is felmondja, és kéri
az NKM Energia Zrt.-t, hogy ezzel kapcsolatban járjon el.
Az Átvevő felhasználó kijelenti, hogy az NKM Energia Zrt.-től a földgáz egyetemes szolgáltatást a fentiek szerinti
mérőállás(ok)tól kívánja igénybe venni, az NKM Energia Zrt.-nél e nyilatkozat kitöltésével egy időben egyetemes
szolgáltatási ajánlatkérést tesz.
Az Átvevő felhasználó mint vélelmezett örökös / mint az elhalálozással érintett felhasználási hely használatára örökösi státusz
hiányában is jogosult személy kijelenti továbbá, hogy az egyetemes szolgáltatási szerződés vele történő megkötéséből eredően, az
egyéb szerződéskötésre jogosultakkal szemben minden felelősséget vállal. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a végleges
hagyatékátadó végzés alapján a megjelölt felhasználási helyet érintően tulajdonosváltozás történik, azt a hagyatékátadó végzés
véglegessé válásától számított 15 napon belül bejelenti.
Felek kijelentik, hogy a közölt adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.
Kelt: ................................, 20.......... év ......... hó ...... nap

………………..……………………………
Átadó felhasználó / a Felhasználó elhalálozását bejelentő személy

………………………………
Átvevő felhasználó

A felhasználási helyen a felhasználó személyének megváltozásával kapcsolatos ügyintézéshez szükséges adat, ezért e célból az Általános
Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk. (1) bek. b) pontjában és/vagy a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 23/B. § (2), (4) és (7) bek.-ében foglaltakra
figyelemmel ezen adatot kérjük megadni. (1természetes személyek, 2nem természetes személyek esetén). | 3 Pénzintézeti visszautaláshoz megadása
kötelező | 4 Megadása esetén az NKM Energia Zrt. a kapcsolatot jogosult elektronikus úton tartani. | 5 Önkéntesen megadható, az érinett személy
hozzájárulásával kezelt adat. | 6 A számla 3. oldalán, a mérési pont azonosító után, zárójelben szereplő számsor.
1,2
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vonalkód
Földgáz felhasználóazonosító:
Felhasználási hely azonosítója:

Megrendelés földgázszolgáltatás végleges megszüntetésére
egyetemes szolgáltatási és elosztóhálózat-használati szerződés felmondásával
Mérési pont azonosító (POD) …………………………………………………
Felhasználó adatai
Felhasználó neve1: ……………………………………………………………………………………………………………….
Anyja neve1: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Születési hely1: …………………………………..……………… Születési idő1: ………………………………………………
Telefonszám 2: ……………………………………… E-mail-cím2: ………………………………………………………………
Nyilvántartási szám (pl. cégjegyzékszám)3: ……………………………… Adószám3: ………………………………………
Levelezési cím: …………… irányítószám, …………………………………………………… település,
…………………………………………………… utca, út, tér …………… házszám (épület/emelet/ajtó)
Számlafizető adatai (abban az esetben kell kitölteni, ha eltér a felhasználótól)
Fizető neve1: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Anyja neve1: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Születési hely1: …………………………………..……………… Születési idő1: ………………………………………………
Telefonszám 2: ……………………………………… E-mail-cím2: ………………………………………………………………
Nyilvántartási szám (pl. cégjegyzékszám)3: ……………………………… Adószám3: ………………………………………
Levelezési cím: …………… irányítószám, …………………………………………………… település,
…………………………………………………… utca, út, tér …………… házszám (épület/emelet/ajtó)
Kapcsolattartó neve és telefonszáma: …………………………………………………………………………………………
Felhasználási hely adatai:
…………… irányítószám, …………………………………………………… település,
…………………………………………………… utca, út, tér …………… házszám (épület/emelet/ajtó)
Kérjük, adja meg a felhasználási helyen található, megszüntetendő gázmérő(k) gyári számát és aktuális mérőállását:
Mérő gyári száma
Mérőállás
Dátum
Megjegyzés
m3
m3
Előrefizetős mérővel rendelkező felhasználási hely 

Mérőnélküli (átalánydíjas) felhasználási hely: 

Jelen megrendelés aláírásával kezdeményezem a gázszolgáltatás végleges megszüntetését.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a földgázszolgáltatásnak a jelen megrendelésem alapján a fenti felhasználási
helyen történő megszüntetése más személy(ek) jogszabályi vagy más jogait, jogos érdekeit nem sérti, más személy(eke)t
a felhasználási hely birtoklásában nem akadályoz vagy háborít.
Tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozatom esetleges megalapozatlanságából eredő mindennemű
jogkövetkezményeket, polgári jogi és/vagy büntetőjogi felelősséget teljeskörűen viselni tartozom, illetve a jogaiban sértett
harmadik személlyel/személyekkel történő esetleges jogvitákat köteles vagyok rendezni.

A számlán megtalálható, kötelezően töltendő 1 Természetes személynél a 2008. évi XL. törvény 36. § (1) bek. alapján az adatszolgáltatás kötelező,
gazdálkodó szervezetek esetében nem töltendő.| 2 Időpont egyeztetés céljából célszerű kitölteni.| 3 Csak cégek esetében töltendő.
Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!
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Fontos megjegyzések
•

A gázszolgáltatás végleges megszüntetésével egyidejűleg az egyetemes szolgáltatási és elosztóhálózathasználati szerződés is megszűnik.

•

A gázszolgáltatás végleges megszüntetése nem ingyenes, díjait az illetékes földgázelosztó mindenkori díjszabása
tartalmazza.

•

A gázmérő(k) véglegesen leszerelésre kerül(nek).

•

A gázmérő előtti vezeték nyomásmentesítésére annak megrendelése után kerülhet sor. A megrendelés a helyszíni
szemlét követően adott árajánlat alapján készül (épület/falak bontása esetén kötelező). A felhasználó tulajdonában
lévő, lezárás utáni vezetékszakasz nem marad nyomás alatt. Ezen és esetleges egyéb (pl. földmunka)
megrendelésekkel kapcsolatosan kérjük, érdeklődjön az illetékes földgázelosztónál.

Külön felhívjuk figyelmét, hogy jelen megrendelés érvényessége 60 nap. Abban az esetben, ha a felhasználónak felróható
okból nem lehet elvégezni a munkát, a megrendelés automatikusan érvényét veszíti.
Nyilatkozat
A leszerelési mérőállás(ok)nak megfelelően készült végszámla kiegyenlítését és a gázmérő leszerelésének, illetve a
földgázszolgáltatás végleges megszüntetésének minden felmerülő költségét vállalom. Tudomásul veszem, hogy a
földgázszolgáltatás esetleges későbbi visszaállításának feltétele a vonatkozó költségek megfizetése.
Kelt: ................................, 20.......... év ......... hó ...... nap

……………………………
Felhasználó aláírása

………………………………
Fizető aláírása

A földgáz egyetemes szolgáltatás biztosítása, az egyetemes szolgáltatási szerződés teljesítése keretében kezelt személyes ada tokra
vonatkozó tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési
Tájékoztatóban találhatja meg. Az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatko zó
tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó
Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.
Az NKM Energia Zrt. megbízásából az ügyfélszolgálati feladatokat az NKM Ügyfélkapcsolati Kft. látja el.
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732/2009. számú MEH határozat
Az NKM Energia Zrt. mint egyetemes szolgáltatói engedélyes
ügyfélkapcsolati szolgáltatás-minőség elvárt színvonalának és
minimális minőségi követelményének meghatározása
Színvonalmutatók
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Tfrgy: A F6v6rosi G6zmfivek z+., milt egyetemes szolgdltat6i enged6lyes
Ugyf6lkapcsolatiszolgiiltat6s-min6s6g-etva*szinvonal6nak es riinimalis
min6s6gi k6vetelm6ny6nekmeghat6rozdsa.

A fiildg6zell6tasr6lsz6l62008.6vi XL. tcirvdny(a tovabbiakban:GET) 127.g pontj6ban
l)
foglalt
hat6skcir6ben
eljdrva aMagyar EneirgiaHivatai (a tov6bbiakban:Hivatal) mefhoztaa kcivetkez6
HarAnozAToT:
l.

A Hivatal a F6v6rosi G6zmtivek zrt., l0gl Budapest, K6zt6rsas6g
t6r 20., (a
tov6bbiakban: Engeddlyes) egyetemes szolgilltatii enged6lyesi
tev6kenys6ge
folytat6s6nak minim6lis min6sdgi kdvetelm6nyiit, elvirt izinvonal1t,
valamint a
felhaszn6l6kkalval6 kapcsolattartdsm6dj6ra vonatkoz6minim6lis kcjvetelm6nyeket
jelen
hatdrozat A. mell6klete szerint illlapitja meg az Enged6lyes miik6d6si
enged6lydben
foglalt teriiletenl6v6 valamennl felhasin6l6 tetintetgbJn.

2 . Az Enged6lyesa jelen hatarozatA. mell6klet6ben(ugyfelkapcsolatiszolg6ltat6s-min6s6g
minim6lis min6s6gi kcivetelmdnyei6s elvdrt szinvonafa) mighathrozottriutat6szhmokrol
a B' mell6klet (besz6mol6jelent6s az tigyf6lkapcsolaiiszo-lgaltat6s-mincisdg
minim6lis
min6sdgi kcivetelm6nyeirolds elv6rt szinvonal6i6l)szerint kot.l"s jelentdst
tenni a C.
mell6klet (Adatmegbizhatoshg,birs6g, adatszolgilltat6ssal
kapcsolatosel6irdsok) szerinti
kovetelm6nyeknek
elegett6ve.

J.

A 4' pontban foglalt kivdtellel a jelentdst dventekell megadni a t6rgy6vet
kcjvet6dv
m6rcius3l-ig, els6 izben- ugyancsaka 4. pontbanfoglalt kivetettet- 2ori.m6rcius
3l-ig.
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4 . Az SZl.2. mutat6szameset6bena jelent6sta 2010. 6s a 2011. 6vekre vonatkoz6an
jirlius t4-ig.
f6l6vente kell megadni a fdl{vet kdvet6 10. munkanapig,els6 izben 2010.
20IZ-t6l kezd6d6ena jelentdst ezen mutat6sz6mokvonatkoz6s6bannegyed6ventekell
els6 izben2012.Aprilis13-ig.
kcivet610.munkanapig,
megadni,a negyeddvet
a Hivatal Energiainform6ci6sAdattar6n keresfril, az
5 . A jelent6st6teli kcitelezetts6gnek
leirt m6don kell elegettenni.
Adatt6r hasn6latfuavonatkoz6tiljlkoztatfusban
eset6na Hivatal birs6gotszabhatki'
nemteljesft6se
A minim6lismin6s6gikdvetelmdnyek
-

Jelen hatarozat melldkletei a hathrozat rendelkez6 r6sz6nek elvillaszthatatlanr6sz6t
k6pezik.

ideig 6rv6nyes.
8. Jelenhatarozat20I0.janu6r1-t6lhat6rozatlan
g. A Hivatal a 2010. I. negyed6wevonatkoz6adatszolgilltatilsmegbizhat6s6g6tnem fogja
vizsg6lni.
10. A Hivatalnak egy6b elj6r6si kdltsdg megt6ritdsdr6lnem kellett dontenie,mett az eljSr6s
sor6nilyen kcilts6gnem meriilt fel.
il.
Kdz.zflt6tel
A Hivatal int6zkedik ahalfirozatnaka honlapj6ntcirtdn6kdzzet5tel&ol.
ilL
Jogorvoslat
sz6mitott30
Ahat1rozat ellen bir6s6gifeliilvizsg6latnakvan helye a kdzl6stol (k6zbesft6st6l)
A
kell
benyrijtani'
(harminc)naponbeltil, a kereseteta F6v6rosiBir6s6gnakcimezvea Hivatalhoz
az
keresetneka-v6grehajtisrahalaszi;6hathlyanincs. Akdzigazgat6si tigyekbeneljl6 bir6silg
tigy 6rdemere}i nlm hat6 e1j6r6si szabilly megs6rt6s6nekkiv6tel6vel jogszab6lys6rt6s
ieg1llapit1sa eset6naklzigazgxhsi d<int6sthatalyonkivtil helyezi, 6s sziiks6gesetdna hat6s6got
uj elj ArAsra kdtelezi, v agya hatAtozatotmegv 6ltoztatla.

Iv.
INDOKOLAS
A GET hat6lyba l6pds6vel a kettos - kciziizemi 6s szabadpiaci modell megsziint, ds
a felt6telei.
megval6sultaka teljespiacnyit6smegteremtes6nek
Az nj modellben az elosrt6i 6s kereskedelmifunkci6k sz6w6lnak, ez6rt az ngyfllkapcsolati
szolg6ltat6i
minim6lismin6s6gikovetelm6nyeitaz eloszt6i6s az egyetemes
szolgiltat6s-min6sdg
keri.il
megfelel6en
Ennek
megfogalmazni.
kellett
tev6keiysdgeknekmegfelil6en
"ng"i6ly.ri
kiad6srajel enhatiuozatA., B., 6s C. mell6klete'
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Az A. mell6kletben megfogalmazottk<ivetelm6nyekalkalmasakaz rigyf6lkapcsolatiszolg6ltat6smindsdgminim6lis min6sdgikcivetelm6nyeinek
6s elv6rt szinvonaldLk meghataroz6s6ra.
AB.
mell6klet irja el6 a mutat6k szlmithshnakm6dj6t, 6s a mutat6khoz kapcsotOOO
adatszolg6ltat6si
kdtelezetts6g formai 6s tartalmi kdvetelm6nyeit. Az Enged6lyes fel6 az adatszotgattat6si
kdtelezettsegteljesites6velkapcsolatoskrivetelm6nyeketa C. melleklet hatArozzameg. A
mell6kletekben foglaltak mind az Engeddlyes,mind a felhaszn6l6k 6rdek6t szolg6lj6k aial a
c6llal, hogy minden drintett szhmhraegys6ges6rtelmez6st,hat6konyelbir6l6sttegyeneklehetriv6.
A teljesitdsr6l adott jelentdsek alapjfunv6lik lehetovl az Enged6lyesfelhaszn6l6kfel6 ny6jtott
szolgSltat6si szinvonal6nak megit6l6se, valamint az Enged6lybs tev6kenys6ge folyamatos
j avit6s6nak<isztdnzdse.
A felhaszn6l6k6rdek6bena Hivatal a GET egyesrendelkez6seinek
v6grehajt6s6r6l
sz6l6 lg/ZOOg.
(I.30.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban:Vhr.) 149. g (1) bekezdlse alapj6n kidotgoztaaz
enged6lyesek
tev6kenys6gik<irdnekmegfelel6- 6ltal6nos,tov6bb6egyedifelhaszn6l6kat
6rint6min6sdgi mutat6kra vonatkoz6javasla&lt,figyelembev6ve a hazai 6Jnemzetkozitapasztalatokat.
A szabillyzat tewezetlt az engeddlyeseknek, valamint a fogyaszt6i 6r&kk6pviseleti
szervezeteknek2009. m6jus 12-6n megkiildte v6lem6nyez6sre,2009. m6jus 22-i hozz1szol1si
hatririd6vel.
A hatririd6re be6rkezett v6lem6nyek t6telesenm6rlegel6sre6s elbir6l6sra keriiltek, amelynek
eredmdnydr6lmindegyik hozzdsz6l6tajdkonat6stkapott, 6s ahhoz kapcsoltan- a v6lem6nyek
- a Hivatal 2009. augusztus7-en, 2009. augusmx i4-i
lehet6s6gszerinti f,rgyelembevdtel6vel
hozzdsz6lilsi hat6rid6vel az 6rintett enged6lyeseknek,valamint a fogyaszt6i 6rdekk6pviseleti
szervezeteknek v6lem6nyez6sre kiadta az 1. tervezetre lrkezett 6szrevdtelek tewezettel
dsszef6stilt 6s a Hivatal 6ll6sfoglal6s6val kieg6szitett villtozatifi, valamint a szab1lyzat
tervezetdnek2. vSltozatdt.Ezzel egyidejiileg a Hivatal honlapj6n is k1zzdtettea 2. tervezetet,
vitfirabocsilfia azt.
A Hivatal a 2. tervezetrebe6rkezettv6lemdnyekm6rlegel6s6t6s elbir6l6s6tkcivet6en,az azokra
adott v6laszokal tisszhangbank6szitette el a 3. tervezetet,rijabb egyeztetesv6gett. Az ijabb
egyeztet|sre- az enged6lyesekk6r6s6nekeleget tdve - szem6lyeskonzult5ci6 keret6benterutt
sor 2009' okt6ber 1-j6n. A konzult6ci6ra sz6l6 meghiv6t elektronikus 6s postai riton 2009.
szeptember24-6n ktildte ki a Hivatal. A meghiv6mell6kletltklpezte a szab6lyiat3. tewezete.
A h6rom l6p6sbenfejlesztett szabllyozilstervezet alapjhna Hivatal 2009. okt6ber 7-6nhivatalb6l
eljSr6st inditott a kdzigazgat6sihat6s6gi elj6r6s 6ltal6nos szab1lyafu6lsz6l6 2004. 6vi CXL.
tdrv6ny (a tovdbbiakban: I<ET) 29. $ (l) bekezd6sdnekmegfelel6en,melyr6l az 1rintett
enged6lyeseket
2009. okl6ber 14-i kelettel ir6sban6rtesitette.Az 6rtesit6smell6klet6tk1peztea
szemdlyes konzult6ci 6n elhangzottakr6I k6szitettje gyzokrjnyv.
A Hivatal aziital, hogy a 2010. I. negyed6wevonatkoz6adatszolg6ltat6s
megbizhat6s6g6tnem
szdnddkozik vizsg6lni, megfelel6 id6t kiv6n biztosftani egt 6tmeneti idoszakban az
Engeddlyesneka kovetelm6nyekteljesitdsdhezsztiks6gesmiisziki, technikai 6s szemelyzeti
fejlesztdsekelvdgzds6re.A Hivatal rdszdrejogszabdiy nem ir el6 a szolg1ltat6smin6sdgi
ktivetelmdnyekbevezetdsdre
lntilrid6t, ezdrta negyeddves
felmentdsnem i.itk6ziklogszab6l
yba.
A leirtak alapjhnmeg6llapithat6,hogy a Hivatal a nyilv6noss6g6s 6tl6that6s6gelv6nekfokozott
figyelembevdtel6velfolytatta le az ngyfllkapcsolati szolg6ltat6s-min6s6g
mlnim6lis min6sdgi
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vonatkoz6hatdrozatel6kdszitdsdt,ds
kovetelmdnyeinekds elv6rt szinvonal6nakmeghat6rozilsfira
adja ki ajelen hathrozatot.
t**

Uj jogszab6lyok(GET, Vhr.) hatdlybal6p6s6velmegv6ltozotta jogr 6s szab6lyozilsikdrnyezet,
minimdlis min6sdgi kdvetelmdnyeinek6s elv6rt
ez|rt az iigyf6lkapcsolatiszolg6ltat6s-min6sdg
szinvonaldnakmeghatitrozilsbraa Hivatal rij elj6r6sban,rij kdvetelm6nyekethat6roz meg. A
Hivatal utalni kivitn ana, hogy az rij jogszabilyok megvfitozott terminol6gifit tartalmaznak,
tartalma,elj6r6sihat6rid6km6dosultak,stb.
megv6ltozottegyesszerz6ddsek
A Hivatal a jogszabdlyi kdrnyezet villtozdsfn trilmen6en figyelembe vette a CEER (Eur6pai
Energia Szabllyozok Tan6csa)2005. 6vi 3. 6s a 2008, 6vi 4. Benchmarkingjelent6s6ben
foglaltakat is. A jelent6s felvetette, hogy llberalizillt piaci viszonyok k<iztitt kell-e min6sdgi
kdvetelmdnyeketmeg6llapitani.A jelent6smeg6llapitotta,hogy a kezdeti szakaszbana verseny
korl6tozott,gyakrankev6s a szerepl66s a versenynem mindenkire terjed ki, ezdrt az egyetemes
szolg6ltat6kszhmdrais indokolt a min6sdgikdvetelmdnyekfel6llit6sa.Az egyetemesszolg6ltat6k
rendelkezl, a lakoss6gifogyaszt6k
6s az elosztoienged6lyesekspecidlisell6tisi k<itelezettsdggel
piaci
szereplfik.Ezert a nagyszimfi,
szab6lyok
kdtelezett
ell6t6s6ravonatkoz6ktildnds
betartfisdra
jogosult
felhaszn6l6k6rdekeinekv6delme
viszont kis alkuer6tk6pvisel6egyetemesszolg6ltat6sra
6rdek6benaz enged6lyesek6ltal v|gzeft tev6kenyslghez igazod6 m6rt6kben 6s tartalommal
sziiks6gesa minim6lis min6s6gikovetelm6nyekmeghat6rozilsa.
*rk*

Az Enged6lyesa Hivatal ,,Ugyfelkapcsolatiszolgilltaths-minos6g"thrgyu, l. es 2. tervezetdre
2009. m|jus 22-ig, illetve 2009. augusztus24-ig nyiTatkozatottehetett.A tervezet3. vhltozathval
kapcsolatos6ll6spontj5tszem6lyesenadhattaelo a 2009. okt6ber l-j6n tartott konzult6ci6n. Az
Enged6lyesjelen hat6rozatindokol6s6banr6szletesennem hivatkozott lszrevdteleita Hivatal a
hathrozatmeghozatalasor6n figyelembe vette.Az Engeddlyeskdvetkezo dszrev6teleita Hivatal
az alilbbiindokok alapjfunnem, vagy nem eg6sz6benfogadjael:
Sz1.mutat6csoport:
eset6nnagy frgyelmetforditott a
SZl.l: A t6rsas6ga dokument6ltfelhaszr6l6imegkeres6sek
mirltban a kapcsol6d6minris6gcdlokteljesitdsdre,igy a fogyaszt6ikiszolg6l6sszinvonal6nak
emel6s6re.A kor6bban6rv6nybenldv6 20 napon beliili villaszadilsiel6ir6stteljesiwe komoly
tett annak drdekdben,hogy 2009.jrilius l-jdtol a 15 naposdrdemi v6laszad6si
el6kdsztileteket
c6lnak megfeleljiink. Ez a villtoztatAsa fogyaszt6k 6rdek6bentdrt6nik 6s megeldged6stikre
90%-ban 12 napon
szolg6l,V6lem6nye szerint, ha a dokument6ltfelhasn6loi megkeres6sekn6l
akkor nem sokkal tdbb, mint 12
beltil sztiksdges6rdemi villaszt adni a fogyaszt6megkeres6s6re,
naposi.igyintdzdsiid6t feltdteleznek,amely a mostanihozk6pest |5o/o-kalttjbb er6forr6sig6nyt
jelent,melynekbecstiltkciltsdge6vesszinten50-70milli6 Ft.
A Hivatal 6ll6spontja: A Hivatal tapasztalata,hogy az eloirt 15 nap akkor teljesithet6 az
enged6lyesigyakorlatban,ha 72 nap alatt a villaszadilsoklegal6bb 90%o-amegtcirt6nik'Enn6l
kisebb Yo esetln az utols6 3 napra halasztottv6laszokn6laz lrdembeli villaszadSsmin6sdg6tis
negativan6rint(het)ia 15 naposhat6rid6betartSsikdnyszere.A 12. nap teljesitesiYoellen6rz6se
az idokozi kontroll sztks6gessdg6thangsirlyozzaa rendelet betarthat6s6ga6rdekdben.A
tapasztalatszerint 12 nap alatt teljesftett70Yomellett 15 nap alatt csak 80% teljesithet6.Ha
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15 nap alatt 95%ofeletri teljesitds 6rhet6 el. A
zonosak a bfrs6gol6si szinttel, amelyek 5%
uetkezm6nyekn6lki.il. A Hivatal a mutat6hoz
nenetileg) a kor6bbantervezett6ltov6bbi Syo_kal
ren m6g l0%-os alulteljesit6ssem j6r birs6g
kiszab6s6val(l6sd 3.4 pont thblinata), illet6leg az els6-6v vonatkoz6s6ban
nem kertil sor bfrs6g
ki szab6s6ra(l6sd: rendelkezo r 6sz9. pontja).
SZI'2': A Call C^e1t9rtigyfelszolg6lati szolg6ltat6si szinvonal mutat6
a hazai elfogadott
standardoknakmegfelel6en,valamint az tigyfelek el6gedettsdgdnek
tudatiibantcibb 6ve g0/30-as
6rt6ken 6ll, amelyet 2008-as teljes 6v adagban
F6v6rosi Grlzmiivek Zrt is - a ftitdsi szezor
jelent6sennagyobbterheldsselsz6molhatn
ak,ar
20%-kal tctbb megkeres6si.ikvan Call Centenik
negyed6vhezk6pestAz id6szaktov6bbi_specialit6sa,
hogy besz6lget6seik
j6val t<ibb
hosszabbak,
olyan hiv6suk van, amelyek a szfuml|valiltewe urdit u"h."t6s6vil kapcsolatosak.
Mindezek azt
jelentik, hogy ajavasolt negyed6ves
vizsg6latrakval6 megfelel6s6rdek6ben- id6szakosan,
ak6r
5-6 h6nap erej6ig - Z\o/o-kaltdbb er6forr6stkellene ig6nybevennitk, amely jelent6sen
emeln6
az iigyf6lszolgSlat_miikdd6si kdltsdgeit (plusz 25-30 milli6 Ft). Fentiek"
itapj1n javasolj6k
m6dositani a Call Center eset6bena mutat6 negyed6ves6rt6kel6s6i6s megtartani-az
6vls 6tlalos
vizsgflatot6s 6rt6kel6st.
A HiYatal 6ll6spontia: A Hivatal sziiks6gesnekl6tja a g6zenergia-ell6t6s
enged6lyeseir6sz6reis
ezen kdvetelm6nyekelcifrdsdt.Engeddlyesifeladai a migfelel6 igyintez1i lZtszam
biztos(t6sa,a
Hivatal eglsz 6v sor6n 6lland6 i.igyf6lszolg6lati lltszimot nem irt el6. A
l6tsz6m a fiitdsi
id6szakban 6ppen a tervezhet6,el6re l6thx6 magasabbmegkeres6ssz6m
miatt a minim6lis
kdvetelmdnyek teljesithet6sdge6rdekdbena sztiksEgesm6rtdkben n6velhet6. Fiitdsi
szezonban
kiemelten fontos az engedllyesekel6rhet6s6g",
nem elfogadhat6,hogy erre az idoszakra
"r{ft
enyhdbbel6fr6sokvonatkozzanak.
A Hivatal a mutat6hoz
tapcsolOd6jeleni6sta 2010.6s2011.
6we (6tmenetileg)a kor6bbantewezetnll kedvez6bben,f6l6vei gyakoris6gbanhat1rozta
meg.
SZI'4': Uj elemkdntmegielenta javaslatbana szemdlyestigyf6lszolghlatiirod11a
vonatkoz6
szen ii gyf6lmegkeres
6 seik 20o/oa az ir o d6h,ho
z
ndszeriikMin6s6gpolitik6j6ban
dvesteljesitend6
lszer6nekk6szcinhet6
amely ak6r h6napon

iigvrereit
a r6v6rosban
miikcjdt
etett
6,.oou3uolll'il'.::i';il3:,"r'r?l.ttnffiT,T
3#j*::fl4
csoportositva

hossztit6vri b6rleti szerz6d6sekkel
rendelkeznekolyan forgalmascsom6pontokban,
amely az elvdrdsoknak megfelel6en tigyfeleik kdnyelm6t szolgillja. a fOuarosi
G6zmtivek
irod6kra vetitett, 6ves adagos 20 percen beltili vhrikozilsi ideje fogyaszt6ik el6gedetts6g6t
is
kiv6ltja. Alapvet6 c6lja az engeddlyesnek,hogy a megkeresdseil-tov6bbi
kapcsolatotne
kivanjanak, illetve a megkeres6s thrgyhban Gti"r uglyintdz6st 6s v1laszt
biztositsanak
fogyaszt6iknak.
A hatfirozatijavaslatban megfogalmazottszinvonalmutato(az iigyfelek go%-6t20 percen
beltil
sziikseges fogadni) az alkalmazottn6l j6val komolyabb vfirakozisr idrjt felt€ielez,
amely
szhmitdsaikszerint a Hivatal 6ltal jelzett 10 percen Uetuti 6rt6ldtezk6zelit.
Egy ilyen mdrtdkii
villtozhsirod4nk6nt alltszhmtov6bbi 2-3 flvelmeger6siwe (6 irodrlbancisszesen"kb
.-10 f6vel),az
infrastruktrirdt fejlesztvetcibbtfzmilli6s nagys6grenlfi fejleszt6sigdnyelne.
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Fentiek alapj6njavasolj6ka mutat6m6dosit6s6tes 6ves6tlagos20 percenbeliil v6rakoz6siid6
elfogad6s6t,tamogat6sdt.
A Hivatal 6ll6spontja: A Hivatal a villamosenergia-ell6t6s tertilet6n mdr mtikod6,
engeddlyeseikkelegyeztetdseksor6nelfogadtatott,eur6paigyakorlatnakmegfelel6elv6r6sokata
gdzenged|lyesekre
is hasonl6kdppenkiterjeszti. Amennlben a 2 6ves fejleszt6seredm6nyek6nt
iz itlagos v6rakoz6siid6 17 perc, a Hivatal 6ltal el6irt 6rtek (90%-ban 20 percenbeltili tigyf6l
fogad6s) sem tekinthet6 teljesithetetlenfelt6telnek. A szankcion6lAsis S%o-oshirdsen tril l6p
teljesit6signincs kdvetkennlny. LAsd:A 3.4. pont tfiblLzata'.
6letbe,azaz85o/o-os
5Z2.2.:Az SZl.4 pontbankifejtet 6ll6spontjaalapjdna 10 percesStlagosvilrakozilsiid6 az
hogy a helyben megoldhat6
tigyek risszetetts6g6tfigyelembe v6ve - azt ercdm6nyezhetn6,
tigyint6z6s elve drasztikusanromlana, cstikkentve ezilltal a fogyasrt6k el6gedetts|g1t,ezzel
egyidejtileg ndveln6 a h6ttdrfeldolgoz6sbakeriil6 iigyek szfimht,ami drinti egyrflsztaz SZI'I
pontbanleirtakat,valamint er6forr6stdbblet igdnyt induk6l. K6rik 6ll6spon{uk elfogad6samellett
a mutat6t20 percbenmeghat6rozni.
A Hivatal 6ll6spontja:A mutat6szorosankapcsol6dikazSZl.4. mutat6hoz.Annak bizonyosfokri
ellen6rzds{re ii szolgat. nrteke az ngyf6lhiv6 rendszerek adatai alapj6n eg6szenpontosan
meghat6rozhat6.A Hivatal tov6bbra is fenntartja szab|lyoz6sielk6pzel6s6t.A mutat6hoz csak
elvArt szinvonal6rt6k kapcsol6dik, gazdasdgi<isztcinz6snem, Mindenesetre a nem azonnali
iigyint6z6st6s az iigyek hhttlrbe dob6sit nem tamogatjaa Hivatal.
Az Enged6lyesa szabillyozhstewezetlnek l. villtozat6valkapcsolatos6szrev6teleita Magyar
Giuipat'rEgyesiil6senkeresztiilis megtette:
az szl jelii mutat6sz6mokn6l:
3.2.Minim6lis min6s6gikdvetelmdnyek
SZl . I InformSci6ad6sdokumentaltfelhaszn6l6imegkeres6sre
MGE: 2OOg.jflius 1-jdt6l a 15 napos 6rdemi vdlaszaddsihat6rid6: A l9l2009.(I.30.)
Korm6nyrendelet 15 napos hat6rid6t ir el6 a fogyaszt6i beadv6nyok ir6sban tdrt6n6
megvSlaszolilsilra.A kor6bban6rvdnyben levo 20 napon beliil v6laszaddsiel6irds cscikkent6se
miatt komoly el6k6sziiletekettesztink/tettiink annak drdekdben, hogy az ij elv6rSsoknak
9}Yo-ban12 naponbeltil sziiks6ges
megfeleljtink.ttu u dokumentaltfelhaszn6l6imegkeres6sekndl
6rdemi vfiaszt adnunk a fogyaszt6 megkeres6s6re-amiiogszabillyi el6fr6sokon tirl tov6bbi
megszoithstjelent atewezet szerint- akkor k6zel 12 naposracsokkenaz elvilrt iigyintdz6si id6,
jelent'
mely l|%o-kaltobb er6fon6sig6nyt
A Hivatal 61l6spontia:A Hivatal tapasztalata,hogy az eloirt 15 nap akkor teljesitheto az
.ng"defy"rt gyakorlitban, ha 12 nap alatt a villaszadhsoklegal6bb 90%o-amegtdrt6nik. Enn6l
kisebb %oeset1naz utols6 3 naprahalasztott v6laszokn6laz lrdembeli v6laszad6sminosdg6tis
ellen6rz6se
negativan6rint(het)ia l5 naposhatarid6betartdsik6nyszere.A 12. nap teljesitesio/o
hangsrilyozzaa rendelet betarthat6s6ga6rdek6ben.A
az id6kdzi kontroll sztiksJgessdgdt
70o/omellett 15 nap alatt csak 807oteljesithet6.Ha
teljesitett
tapasztalatszerint 12 nap alatt
aionban!2 nap alattg2o/ofeletti a teljesit6s,15 nap alattg5Yofeletti teljesit6s6rhet6el.
S21.4.20 percenbeliil fogadottfelhaszn6l6kar6nya:
MGE: Szem6lyesi.igyf6lszolgSlatiirodSk:Az tigyfelekg}Yo-ht20 percenbeltil sztiks6gesfogadni
- amelynekbe nem iart6sajeGnt6s ,,gazdas6gi osztdru6st"jelent - b6r sz6munkraezbirshg6snem
osztonz6s!Uj elemkdntmegjelent-utut6 a Hivatal 6ltalaz 6tlagosvhrakozdsiid6 10 percenbeltili
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6rteke. Ezek az elv6r6sok arra kdnyszerftendka szolgilltat6kat,hogy irodfnk6nti l6tsz6mottov6bbi
2-6 f6vel meger6sitve, az infrastruktrirdt fejlesztve tdbb tiz;illi6s nagys6grendiifejlesztdst
hajtsanakv6gre.
Atlagos vdrakozrisiido:A szemdlyesiigyf6lszolgdlatiirodriknalkifejten 6ll6spontunkalapj6n
a 10
perces 6tlagos vdrakozilsiid6 - iigyeink risszetettsdg6t
figyelembe v6ve - izt ercdm1nylzhetn6,
hogy a helyben megoldhat6 iigyint6z6s elve drasztikusan romlana, cscjkkenfve ez 6ltal
fogyaszt6ink el6gedetts6g6t.K6{'tik 6lldspontunk elfogadasa mellett a mutat6t 20 percben
meghat6rozni.
A Hivatal 6ll6spontja: A Hivatal egys6ges szabillyzhsratcirekszik. A villamosenergia-ellat6s
enged6lyesei r6sz6re 2009. janudr 1-j6t6l m6r kdtelez6ek ezek az el6ir6sok. A Hivatal
sztiks6gesnekl6tja a ghzenergia-ell6t6s
engeddlyeseirlszlre is ezen kcivetelm6nyekel6ir6s6t. A
minim6lis min6s6gikcivetelmdnyeknem azonosaka birs6golisi szinttel. Ldsd3.4 pont t1bldzata.
L Fokozat:
MGE: Call Center mutat6 negyed6vesszinten val6 teljesit6se: A Call Center tigyf6lszolg1lati
szolgilltathsiszinvonalmutat6t a 2008. napthi 6v iltlagilbansikeriilt teljesiteni.A
[6zszolg6ltat6k
ugyanakkor a t6li h6napokbanl5-20%o-kaltdbb megkeres6stfogadnaka sokkal kevesebbhiv6st
gener6l6II. 6s III. negyed6vhezk6pest.Id6szakosanmegn6 azigyfllhivdsok sz6majogszab6lyi
v6ltoz6sok, 6rv6ltoz6s,vail a szociSlisgdz6r tdmogatisokid6szakiban is. A javasolt negyed6ves
vizsg6labrakval6 megfelel6s 6rdek6ben- id6szakosan,akir 5-6 h6nap erej6ig - 21yo-kal tijbb
er6forr6st kellene ig6nybe venniink, amely jelent6sen emelnd az tigyf6isiolg1lat mtik6d6si
kdlts6geit. Fentiek alapj6n javasoljuk t<inilni a Call Center eset6bena mutit6 negyed6ves
6rt6kel6s6t6s megtartaniaz 6ves6tlagosvizsg6latot6s 6rt6kel6st.
A Hivatal 6ll6spontja:A negyed6vesvizsg6latokt6la Hivatal nem tud eltekinteni, mert az el6irt
szolg6ltat6s-min6sdg
betart6saktildndsen a tdli-, 6s az egy6b fokozott iigyf6l-megkeresdsii
h6napokbanis elengedhetetleniil
fontos.A csak6ves6tlagbuniortenOteljesitds-ne--"gf"1"16. A
Hivatal sztiks6gesnekl6{a a gilzenergqa-ell6tisenged6lyeseirdsz6re is ezen k6vetilm6nyek
el6tr6s6t'Engeddlyesifeladat a megfelel6 igyintlzoilltszdmbiztosft6sa, a Hivatal eg6sz6vsor6n
6Jland6tigyf6lszolgillatilltszimot nem irt el6. A l6tsz6ma fritdsi id6szakban6ppena tewezhet6,
el6re l6that6 magasabbmegkeres6ssz6m miatt a minim6lis kovetelmdnyekteryesithet6s6ge
6rdek6bena sztiksdgesmdrtdkbenndvelhet6.Fiitdsi szezonbankiemeltenfontos az enged6lyeslk
el6rhetcisdge,ezdrt nem elfogadhat6,hogy erre az idlszakra enyhdbbel6ir6sok vonatkozzanak.
Lhsd az I' tervezet kapcs6n, ugyanezen mutat6ra tett enged6lyesi 6szrevdtelekrevonatkoz6
hivatali 6llisfoglalSst.
Altal6nos6szrev6telek:
MGE: A tewezetbSl nem 6llapithat6 meg, hogy a birs6gol6sn6la MEH 6s az NFH hogyan
mfikddik egyi.itta kett6sdgelkeri.il6se6rdek6ben?
A Hivatal 6ll6spontja:A Hivatal 6s az NFH egym6st6lfiiggetleniiljogosult 6s k6telesindokolt
esetbenbirs6got kiszabni a hat6skdriszab6lyoknakmegfelel6en.A Hivatat t<irekszikaz egy adott
tfirgyban a kett6s birs6gol6selkeri.ilds6re.Ennek drdekdbensz6moskonkrdt ldp6sttett ds tesza
jov6ben is, de hangsrilyozzaazt, hogy ennek leghatdkonyabbm6dja a tev6kenys6g(ek)
birs6g
kiszabdsfira okot nem ad6 m6don val6 v1gz6se, vagy a hi6nyossAgokmegsztintet6se.A
Hivatalnak nincs felhatalmazdsaaz NFH birsdgkiszab6sanak
.ninOsiteJe.e,
m6sr6sztmindent
megtesza tdrvdny 6ltal bidositott - szolg|ltathsszinvonalravonatkoz6- szab1lyoz6si
jogkcir6ben
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miikcidtet6se,valamint ezen hatfirozatokNFH-val tort6n6 megismertet6se
kiadott hatfurozatainak
6rdekeben.
Az Enged6lyesa szabillyozdstervezetdnek2. villtozat6valkapcsolatosdszrevdteleia ktjvetkezok
voltak:
a t2 nap 90%-osmutat6eltcirl6s6t
dokument6ltfelhaszn6l6imeekeres6sre:
Sz1. 1. Inform6ci6ad6s
okoz,birsdgolSsalapjalehetakkor
k6rik, mivel nincsjogszab6lyialapja,jelent6skoltsdgt<)bbletet
elegettesznek.A Hivatal a jogszabSlyt6leltdr6fogalmakat
is, ha a jogszabillytkcitelezettsdgeknek
haszn6l.
A Hivatal 6ll6spontja:A 12 nap 90% 6rt6ketnem ?,wftnjaa Hivatal t<ir<ilni.Ennek a r6sz6rt6knek
nincs szankcion6l6sikovetkezm6nye,ezt csup6n a jogszabitly 6ltal el6irt mutat6 betart6s6nak
be a Hivatal.A Hivatal nem irt el6 a Vhr-benfoglaltn6lrcividebbhat6rid6t,
dsztonzdsdrevezette
mertaz tov6bbrais 15 nap, amit 100%-bankell teljesitenie azEngedllyesnek.A szankcion6lSsra
vonatkoz6kompromisszumosjavaslatotl6sd 3.4 tdbl6n6l.A Vhr. szerinti fogalmat nem b6vftette
a Hivatal, csup6npontositottaa beadv6nyokmegjelen6siform6j6t. A beadv6ny6s a telefonos
iigyint6z6sfogalmakategyesitettea dokument6ltmegkeres6sfogalom alatt(l6sd:Vhr. 54. $).
521.2. Call Center iigyf6lszolg6latiszolg6ltat6siszinvonal mutat6: a negyed6ves6rt6kel6s
torzitott eredm6nytadhat6s titkrizik a legkisebbk<ilts6gelv6vel, mivel tobbletkdltslget okoz. Az
6ves6rt6kel6stk6rik.
A Hivatal 6ll6spontja:A Hivatal tov6bbrais fenntartjav6lem6ny6t,miszerint Enged6lyesifeladat
a megfelel6 iigyint6z6i lltszitm biztosit6sa.A Hivatal egesz6v sor6n 5l1and6iigyfelszolg6lati
l6tszamotnem irt e16.A l6tsz6ma ftit6si id6szakban6ppena tervezhet6,el6re l6that6 magasabb
megkeres6s szdm miatt a minim6lis kdvetelmdnyek teljesfthet6s6ge6rdek6ben a sztiksdges
el6rhet6s6ge,ez6rt nem
kiemeltenfontos az engedelyesek
m6rtekbennrivelhet6.Fiitdsi szezonban
elfogadhat6, hogy ebben az id6szakban a jobb nySri adatok 6tlagSavit6 hat6s6nak
rosszabbszolg6ltat6siszinvonalatkapjanak a felhasznitl6k.A mutat6 6rt6keeredm6nyek6ppen
ldtsz6mbfivitessel,b6r Call Centerek igdnybevdtel6vel,stb. - rugalmasan szabillyozhatoa
megfeleloen.
t6nylegesmegkeres6seknek
iigyf6lszolg6latiirod6kon):
S21.4.20 percenbeltil foeadottfelhaszn6l6kar6nya(a szem6lyes
jhr. Az 6tlagosv6rakoz6siid6 l0
ig6nyel,ami t<jbbletkciltsdggel
A mutat6betart6sal6tsz6mbovit6s
k6ri.
percrol20 percreemel6s6t
A Hivatal 6ll6spontja:Eves 6tlagos szhlrlrr6lvan sz6,a Hivatal nem kiv6nja m6dositania mutat6
elvfrt 6rt6ket. A Hivatal tov6bbra is fenntartja szabillyozhsi elk6pzel6s6t, miszerint a
teljesit6signincs kdvetkezmdny.
trir6sentril l6p 6letbe,azaz 85o/o-os
csak S%o-os
szankcion6l6s
pont
thblilzata.
LSsd:A 3.4.
Az SZl.1. mutat6n6l a 12
az SZl jelti mutat6szhmokn6l:
Minim6lisminosdgikovetelm6nyek
nap 90o/oeltcirl6s6tjavasolja, mivel abetart|sa tobblet er6forr6stigdnyel'
A Hivatal 6ll6spontja:A Vhr. 54. $-a szerinti 15 naposv6laszad6sihat6rid6tirta el6 a Hivatal
100%-banteljesiteni.A szankcionillilsa3.4 szeinlcsakg5Yo teljesit6salatt l6pne 6letbe.A 12
napra vonatkoz6 elvSrfsnaknincs szankcion6l6sikovetkezm6nye,ezt csup6na jogszab|ly 6ltal
vezettebe a Hivatal. A GET 127. 51) pontja alaplilna
oszt6nz6s6re
el6irt mutat6 betart6s6nak
Hivatal jogosult hatfnozatokban az enged6lykdteles tev6kenys6g folytat6s6nak minim6lis
minosdgi krivetelm6nyeit, valamint elvhrt szinvonal6t, illetve a felhaszn6l6kkal val6
kapcsolattart6sm6dj6ra vonatkoz6minim6lis k<ivetelm6nyeketmeghathrozrri.Az Enged6lyesek
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k6r6s6retekintettel a Hivatal hozzhjiral althoz,hogy 2010. december3l-ig a szankcion6lilsi
hat6r
SYo-kalkedvez6bblegyen.L6sd 3.4. ponttablir;ati.

I. Fokozat: Atorz eledmdnytszolgdltat6SZl.2. mutat6 (Call Centeriigyfelszolg6lati
szolg6ltatasi
szinvonalmutat6) elhagy6sdtk6ri.
A Hivatal 6ll6spontja: A Hivatal 6ll6spontja szerint 6ppen a telefonos tigyfelszolg6lati
tev6kenys6g az a teriilet, ahol az Enged6lyes munkaizervez6ssel, technikai eszkciz<ik
biztositasfval a legkdnnyebben,leghat6konyabbantudja a v6ratlanterhel6seketkezelni. Az
6ves
dtlagos 6ndk elfedi az esetleges,ak6r hosszabbid6szakokon6t tart6 el6gtelenszolg6ltat6s
szinvonalat.Tekintettel arra, hogy az egyik legndpszertibbtigyfdlkapcsolati
az efuglelen
kiszolg6l6snem elfogadhat6.A birs6gol6sihat6r 75%oalattteiOOOit,igy nem
".""to-u,
elfogadhat6u k6.6r.
II. Fokozat: Objektfven lefektetett osszegszeriienkonkr6tan meghatarozott birs6g6rt6kek
megadSs6tk6ri.
A Hivatal 6ll6spontja:A Hivatal tovribbra is fenntartja el6z6 6szrev6telez6skor
adott v6lasz6t.A
Hivatal minden kor6bbi birsigoldsn6l alkalmartaaz arhnyoss6g,
fokozatoss6gelv6t.Nem indokolt
egy el6re meghatdrozottbfrs6g tilbllzat, mely adott esetben6ppen az Eiged6lyeseknek nem
kedvezne,hiszen a Hivatal nem vehetn6figyelembe az enyhit(S
(mentesft6)kcii:ilm6nyeket.
A kiszabhat6birs6s m6rt6ke:a bfrs6gm6ndk6nekel6rekisz6mfthat6v6
tdteletk6rik. A 2.500.000
Ft-ot magasnaktartj6k a jelenlegi500.000Ft-hozk6pest.
A Hivatal 6ll6spon0'a:A birs6g mdrt6k6nekmegilllapitfusakor
a Hivatal term6szetesen
figyelembe
veszi tdbbek kdzdtt a kdvetelm6nyt6lval6 elmaradiissrilyoss6gdt,az elmarad6sism6tl6d6s6t,az
6rintett felhaszn6l6k szirmdt,a javul6 vagy roml6 tendenci6i, 6s mdg t6bb m6s t6nyez6t is.
Mindezen szempontoksokrdhis6gemiatt a birsfg d,sszegdnek
el6zetesegtdrtelmUsz6mszertisit6se
nem oldhat6 meg. Egy esetlegesbirs6g kiszab6s6nSla Hivatal az eivhrilsnakmegfelel6en a
fokozatoss6gk<ivetelm6nyeinekbetart6s6valfog elj6rni.(A Hivatal tov6bbra is fennLnja el6z6
6szrev6telez6skoradott villaszdt. A Hivatal minden kor6bbi birs6gol6sn6l alkalmazta az
ar6nyoss6g,fokozatoss6gelv6t. Nem indokolt egy el6re meghatirozottbfrs6g tdbl1zat,melyadott
esetben6ppen azEngedllyeseknek nem kedvenre,hiszen a Hivatal tr"rn u"h.tn6 figyelembe az
enyhit6 k6riilm6nyeket.)
A 2009' okt6ber 1-j6n tartott szem6lyeskonzult6ci6n,a szabfllyozhstewezet6nek3. v1ltozat1val
kapcsolatbanelhangzottak alapj6n tett enged6lye
si 6szrev6telek:
5Z1.1' mutat6: A GET 127.$l) pontja alapjtn a dokument6ltmegkeresdsre
adott inform6ci6 12
nap 9lYo-ra tdrt6n6 sziikitdsenem felel meg a jogszabillybanel6irtaknak.A mutat6 betart1saaz
enged6lyes gazdiikodils6t indokolatlanul befoly6solja, mivel tcibblet terheket 16 az egyetemes
szolgflltat6ta, amely nem felel meg a legkisebb krilts6g elv6nek. A GET 126. g-6nak c) pontja
szerint a Hivatal feladata a hat6konys6gikcivetelm6nyek,a rendszerszinten 6rtdkelt mriszakigazdashgioptimum, 6s a legkisebb kcilts€gelv6nek 6rv6nyesit6se.A legkisebb krilts6g
elv6nek
6rv6nyesiil6s1t az egyetemes szolg6ltat6 tekinteteben a Vhr. 27.g-inak (3) bekJzd6se is
tartalmazza.
A-Hiv4tal 6ll6spontia:A 12 nap 90% ert(tktorl6s6t aHivatal nem tartja indokoltnak.Ennek
a
r'sz1tt6knek nincs szankcion6lSsikdvetkezmdnye,ezt csup6n a
logszib1ly 6ltal el6fn mutat6
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betartilsfnak 6sztonz6sdrevezette be a Hivatal. A Hivatal nem frt el6 a Vhr-ben foglaltn6l
rcjvidebbhat6rid6t,mert aztov6bbrais 15 nap, amit 100%-bankell teljesitenieazBngedllyesnek.
A szankciondl6sravonatkoz6 kompromisszumosjavaslatot l6sd 3.4 thblitnill. A GET 127. $ D
ponjta a Hivatal feladat- 6s hat6skcir6thathrozza meg'. ,,A Hivatal a foldg6zell6t6ssal,a
f6ldgazell6t6sbiztons6g6nak6s a foldgrizpiachatdkonymiikcid6s6nekfeli.igyelet6vel,tovilbb| az
6s a hat6sosverseny el6segftdsdvel
egyenl6 b6n6sm6dkdvetelmdny6nek6rv6nyesit6s6vel,
jogszab6lybanmeghat6tozottkeretek
a
eryes
enged6lyesekre
az
kdr6ben
feladatai
kapcsolatos
folytat6s6nak minim6lis
tev6kenys6g
kcjzcjtt hathrozatban6llapitja me1 az enged6lykciteles
minos{gi kdvetelmdnyeit,valamint elvSrt szinvonal6t, a felhaszn6l6kkalval6 kapcsolattart6s
m6dj6ra vonatkoz6 minim6lis kcivetelm6nyeket,a felhaszn6l6k tdjlkoztathshnak r6szletes
szabfulyait,tov6bbf a rendszeriizemeltet6kvonatkozdshbanaz egyi.ittmtikodoftldgdzrendszer
bi4ons6gos iizemeltet6s6revonatkoz6 minim6lis kdvetelm6nyeket." A szcivegkcirnyezetbfl
egy6rtelmiien kitiinik, hogy a felhaszn6l6kkal val6 kapcsolattart6s m6dj6nak minimSlis
kcivetelm6ny6nek szabillyozilsa fontos feladata a Hivatalnak. Kiiltin6sen az egyetemes
szolg6ltat6srajogosult nagyszdmlf.,viszont kis alkuer6t k6pviselo egyetemes szolg6ltatiisra
jogosult felhaszn6ldk6rdekeinekv6delme 6rdek6ben- az enged6lyestev6kenys6g6hezigazod6
m6rt6kben- elosegitia piaci kornyezetbenmegjelenofogyaszt6v6delmet.
A legkisebbkdltsdg elv6nek6rv6nyesit6se6s a gazdasiryioptimumra tcirekv6sabbanjelentkezik,
6s az
hogy a Hivatal csaka jogszabdlyokadtakeretekenbeltil ir el6 min6s6gikdvetelm6nyeket,
amelyek
figyelembe,
veszi
kcilts6geket
azon
forditott dsszegekelismer6s6n6lcsak
ezekbetartfus6ra
z.
felt6tlentil sztiks6gesen voltak az elv616sokb etarthsfiho
ter6n szerzettszab|lyozilsitapasrtalataialapj6n elegend6nek
A Hivatal a villamosenergqa-elliltils
tal|lja a felk6szi.ildsiid6t az 6ltal, hogy a 2010. I. negyeddwe vonatkoz6 adatszolg6ltatas
nem szind6kozik vizsgillnil Az azt k6vet6en tapasztalthi6nyoss6gokeset6n
megbizhat6s6g6t
szankcion6lhat.A szabillyozhsvilltozhsa,a rendeletekmegielen6semegt<irt6nt2009. 6v ktizep6n,
igy 2010. L negyed6v a szabillyozhstekintet6ben - v6rhat6an - nem okoz tovSbbi extra
leterhelts6getaz igyfllszolg6latok szdmhra.Tov6bb6 a Call Center iigyf6lszolgAlati szinvonal
iigyf6lszolg6latelv6rt6tlagosvdrakoz6siid6t
mutat6t2012.6vigf6l 6vesid6tartamra,a szemdlyes
2010. dvben 15 perc id6tartamrandvelve,az frdsosvillaszadils15 naponbeliili megv6laszolAsi
arilnyfunakgazdasilgi6sztdnz6siszintj6t 90 Yo-racscjkkentvekedvez6bbenlntilroztameg.
t<**

A Hivatal szhnd|ka a jelen hathrozattal,hogy az Engedllyes enged6lykdtelestev6kenys6ge
folytat6s6nakminim6lis minos6gi kcivetelm6nyei,elv6rt szinvonala,valamint a felhasnthl6kkal
val,6 kapcsolattart6sm6dj6ra vonatkoz6 minim6lis k<ivetelm6nyekmeghat6rozhstnyeqenek a
GET 127. $ l) pontjSbanfoglaltaknakmegfelel6en.
A Vhr. 148. g-a szerint azBngedllyes kcitelesa Hivatal rlszlre megadni afeladatai elliltilsilhoz
tartalmAt6s form6jhtaHivatalhathtozzameg.
sziiksdgesinform6ci6kat. Azadatszolgilltat6s
GET 119.$ (l) bekezd6sb) pontjaalapj6njogosult.
A Hivatalbirs6gkiszabhsilraa
a KET 72. $ (1) dd)-de)pontjai alapjhnkellettrendelkezni.
Az e1j1rhsikdlts6gr6l
Az iigyintdz6si hat6rid6 GET szerint szdmitottleteltdneknapja: 2010. janudr 7 ' A Hivatal az
iigyint6zdsihat5riddtnem ldptetirl.
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A KET 100. $ (1) bekezd6sd) pontja a Hivatal hatfuozathvalszembenkizirlaa fellebbezest6s a
KET 109' $ (3) bekezddsea hatilrozatbfr6srigifeliilvizsg6latiltteszilehet6v6,
Ahatfuozatkdzzltltellt a Hivatal a GET 127.Qv) pontja alapjhnrendelteel.
Budapest,z}}g.november 9A -

Kapjik:
Enged6lyes
MEH Fogyaszt6v6delmiO sztilly
MEH lrattfir

t pdldany
1 p6ld6ny
l pdldany

MELLEKLETEK:
A. mell6klet

Az iigyf6lkapcsolati szolg{ltatirs-min6s6g minimdlis min6s6gi
kiivetelm6nyeinek 6s elvirt szinvonalainak megh atfrrozfusa

B. mell6klet

Az
Enged6lyes tev6kenys6g6nek besz6mol6 jelent6se ^z
iigyf6lkapcsolati
szolgilltatis-min6s6g
minimdris
min6s6gi
kiivetelm6nyei161
6s elvdrt szinvonalfr6l
Adatmegbfuhat6sfig, bfrsdg, ^z Enged6lyes adatszolg{ltat6sfval
kapcsolatosel6irdsok

C. mell6klet

A HATARozAT
11oroelsol Ar-l
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A. Mell6klet
Az ii gyf6|kapcsolati szolg6ltatds-min6s6g m i n im6lis m i n6s6g i k6vetelm6nyeinek 6s elv5rt szinvonalainak meghat6roz6si

1.

Az i'igyf6lkapcsolati szolg6ltat6s-min6s6g minimdlis min6s6gi kiivetelm6ny6nek 6s elv6rt szinvonal6nak mutat6i
S 2 1 . .m u t a t 6 c s o p o r t : M i n i m 6 l i sm i n 6 s 6 g ik o v e t e l m 6 n y e km, e l y e k b e n e m
t a r t 6 s d h o zko zve tl e ng a zd a sdgiosztonz6skapcsolodik:

s21.1.
Dokument6ltmegkeres6sbe6rkez6set6lvagy Stny0jtdsrit6l
az Enged6lyesvdlaszdigszdmitottidotartam.(nap, o/o)
s21.2. Telefonos,,r.fovf6lszolq5lat
szolodltatdsiszinvonalmutat6
A telefonostigyf6lszolgSlathoz
be6rkez6Ugyfelszolgplatr
jeilegfi hivdsok h6ny
sz{zal6k1tfogadja az Enged6lyesadott idotartamonUetr;i1rt/irdsodperc).

s21.3.

Hivatal
6bbi?kban:NFH) 6rkezettioqosfelhaszndl6ipanaszok
A Hivatalhoz6s az NFH-hozbe6rkezett,az Engedetyestev6kenys6g6velkapc9o]atos6s jogosnak bizonyultpanaszok1000 felhaszndl6ra- f ngeietyes sajiit felhaszn5l6ira- vonatkoztatottardnya (db11000felhasznAlo).(ill6rese
a Hivatal6s az NFH adataialapj6ntortenik.)

s21.4.
qdlati iroddkon)
Azon felhasznSlokszSm6nakosszesfelhasznal6imegkeres6sekhezviszonyitott ardnya,akikneklegfeljebb20 perc volt a vdrakoz6ii idejuk.
S Z . ? *- mr'rta t6 c-so p oE
rt:l v6 rt szolgSltatdsiszinvonalak,melyek be nem tar t d s i i h o z n e m ka p cso l o d i kko zv eflengazdasdgiosztonz6s:
s22.1. Az Enoed6lveshez
panaszok
6rkezettfelhaszndl6i
Az Enged6lyeshezbe6rkezett,az Engedelyestw6kenys6g6vel
kapcsolatos,
-Engedelyes
es jogosnak bizonyult panaszok 1000 felhaszn6lorasajdt felhaszn6l6ira- vonatkoztatottarilnya(db/1000felhaszndl6).(M6r6se az onbevallSsonalapuloadatszolgdltatds
alapjdntortenik.)

s22.2.

s v6r

A mutatolefrdsdtlSsd:2.5. pont alatt.
522.3. V6qzendotev6kenys6qekk6re
Az Enged6lyes6lland6tlgyf6lszolgalati
iroddin,6s fiokiroddinell6tand6feladatok.

ll2l. oldal

a szem6iroddrklStogatottsdg6nak,
SZ3. mutat6csoport: Az ugyf6lszolg6lati
vairod5kkal
az ugyf6lszolgSlati
lyes kapcsolattartdsi
tev6kenys6gszinvonalSnak,
lo ellStottsdgnak,6s a szAmllzils minos6g6nek a felhaszndloi el6gedetts6g
kiemeltjelentos6gtimonitoring jellegti mutat6i. Ezen hatflrozat
szempontj6b6l
sem elv6rt ell6t6siszinvotekintet6ben
sem minimdlismin6s6gikovetelm6nyek,
hozzSjuk:
nalaknem tartoznak
Az Enged6lyeshez6rkezettfelhaszntiloireklam6ci6k
1000felhaszn6l6rajut6."FrontOffice"Ugyintezoksz6ma (fo)
jut6 Ugyfelszolgdlati
szdma(db)
irodaimegkeres6sek
1000felhasznSl6ra
irodaielldtottsdg
Ugyf6lszolg6lati
Nyitvatartdrsi
id6
Szflmlflz{si elter6s ndvekvofogyaszt6sra(%)
Sz1mlAz1sielt6r6s csokken6fogyaszt6sra(%)
Egy fogyasztdsihelyrekibocs6tottsz6mldkStlagos6ves
mennyis6ge(db)
523.9. Stornirozott(javitott)sz6mldk r6szar6nya(Yo)
elszdmol6sz6mlSkr6szardnya(oh)
S23.10. Becsl6sselmegSllapitott

S23.1.
523.2.
523.3.
523.4.
S23.5.
S23.6.
523.7.
S23.8.

2/21. oldal

2.

Fogalmak, meghat6roz6sok (kiz6r6lag ezen hat6rozat 6rtelmez6se szemponti5b6l)

1 . 100Qfelhaszndlorqyonatkoztatds:az adott minos6gijellemz6 osztva az En-

ged6fyesfelhaszn6l6inaksz6m6val6s szorozva1OOb-rel.
2.
: az adott minos6gijellemzo osztva
az Enged6lyeslakossdgifogyaszt6inakszdmdval6s szorozva1000-rel.
3.
a: A GET Vhr. 53. S (2), (4) es (5) bekezd6se
Afl----r!

.1

ttr

lati'irod
a.
9lapj6n l6tesftett,iIletvemtikddtetettugyf6lszolg6
4. Atlagosbegzeloetesi
ido: a kezelokes a betelefon6l6
felhaszndlok
kozottfoly6tlagosidotartama.
latottbesz6lgetesek
5.
Az rigyf6lszolg6lati iroddn mtjkdd6 UgyfelhivorendszerSltal regisztrAltadat, ameli azt mutatja meg, hogy a felhaszn6lonak
Stlagosanmennyitkellettvdrniaa hegerkez6s 6s az Ogyintlzo hivdsa k6zott. (Ugyf6lszotgalatifi6kiroddn tigyfelhivo
rendszerhi6nydbansz6mithatoa negyed6vente,a negyedevkozeps6honapj6ban vegzett felm6r6s eredm6nyek6nt.A felmeres sordn t6telesen
rogziteni
ke.llaz adott napi osszes megkeres6seset6benav6rakoz6siid6t.)
var
-a felhasznal6k5tlagos vSrakozdsiideje,a menupontokkozulivdlasztdstkovetoena kezel6 bejelentkez6s6ig.

: A leolvasdselmarad6sa vagy a leolvas6ssordn megszerzettm6ro6ll6sokfigyelmenkivUl hagyasa miatt matematikaialgoritmusalapj6nmegSllapitott
m6ro6ll6salapj6n-keszult elszdmol6szdml6k r6szarAnyaaz adott napt6ri6vben k6szultelszdmol6
szdml6k szAmflhozviszonyitva. (%)
8. Be€rkez6hlvdsokszdma: A kezel6 kapcsol5s6tig6nyl6felhaszn6l6ihiv6sok
szdma.Az IVR-benlekezelthivdsoknem szdmitandokide!
9. Beielento:Az Enged6lyesfel6 szem6lyes,telefonosvagy ir6sbelimegkeres6st
int5z6 szem6ly.(lde tartoznak- tobbek kozott- a szerzldeskotesiszdnd6kukat m6r jelzett, de szerzod6stmeg nem k6t6tt szem6lyekis.) A stdtuszuk az
Ugyintezesi,v6laszad6sihat6rid6ktekintetebenmegegyezika felhaszn1lokevaf, de a felhasznSl6k
szdmaba (2.17.)nem szdmitanakbele.
10.Dokumentdltmeqkeres6s:Postai kUldem6nykent
be6rkez6,vagy szemelyesen dtny0jtottes igazoltandtvett, vagy elektronikuslev6lben,vJgy taxon i<eresztulmegkuldott,ir6sban rogzitettmegkeres6s,tovdbbdszemelyesen,vagy
telefononelmondott,ugyint6z6ssor6n azonnalel nem int6zhet6,es Oeielent!lapon vagy informatikairendszerbenrogzitett ellen6rizheto,visszakeresheto
megkeres6s.
11.
rek
6ves
Egy napt6ri 6v alatt az egyetemesszolg6ltat5stig6nybevev6 felhasznalok
sz{mAra kibocsdtottszSmldkszdmdnak6s azon fogyasztasihelyeksz6mdnak
hdnyadosa,ahol egyetemes szolg6ltatdstveszneli-ig6nybe.TZrblmazza az
osszes 6rv6nytelenitett,
visszavont,helyesbitettsz6mldtii.
12.Eqv.6breklamdcio/panasz:
Mindenolyan,az Enged6lyeserdekkor6betartoz6
tev6kenys6grevonatkoz6reklam6ci6lpanasz,amely a reklamdci6s,vagy panaszkategoridkegyikebe sem sorolhatobe. (pl.: elerhet6s6g,nyitva lirtas,
szamlaz1sfelhasznSloigenye szerintiutemez6se,iroddkbezdiisa, stb.)

3l2l. oldal

13.Elsz6molosz6mla:A szerzod6sszerintegy honapndlhosszabbelsz6mol6si
idoszak0felhaszndlokr6sz6reaz elszAmol6siid6szakv6g6n k6szUltsz6mla,
amely az elszAmoldsiidoszakteljesfogyasztds6nakr6szsz6ml6konkisz6mlSzott osszegekkelcsokkentettert6k6t tartalmazza.A havi m6rodll6s-megaddst
6s elsz6mol6stvdlasztofelhasznSl6kr6sz6re kesztrltszSmlSknem szdmltan a kb e l e .
a kezel6
l4.Efveszett hivdsok ardnva:A telefonosugyfelszolg6lathozbe1rkezo,
kapcsol6s6tigenyl6,de a kezeloigel nem jut6 hivSsokardnyaaz osszesbe6rkezo hiv6sok szhm1hozk6pest.
15.Felhaszndlo:
Az a term6szetesvagyjogi szem6ly,illetvejogi szemelyis6gn6lkuli tdrsasdg,aki (amely)foldgdztvagy vezet6kenkereszttilPB-gitztsajdt felhaszn6l6sclljAra v5s6rol.
megkeres6sekazon - az 6ltalA16.Felhaszn6l6imeqkeres6s:Az tigyfelszolg6lati
es6 - r6sze,amikora bejelentoerdeklodik,vagy valamilyen
nos Ugymenetbe
vSltozdstsz6nd6kozikbejelenteni.Tipikus form6i az informiciok6r6s(pl. tari(felhasznSloneve, cime, fizet6 neve,
f6k, 6rak), illetve a vdltoz6s-bejelentes
cime, fogyasztdsihely, fizet6sim6d, r6szszdml6bankiszimlAzottfogyasztds,
6s felmond6s,stb.).
szerzod6sk6tes
17.FelhasznSl6k
szdma: Az Enged6lyesselszerz6d6seskapcsolatban6llo felhasznSloksz1maa vizsgSlt6v december31-i 6llapotszerint.
l8.Foqadott hiv6sok szdma: Azon hivSsok szama, amelyekn6la telefonosugyf6lszolg6latkivdnt men[ipontjdnakfelhasznSlo6ltalikivdlasztdsautdn a kezel6
a felhaszndl6val.
vagyiskialakula verbSliskommunikdcio
bejelentkezik,
foglaltsdgmiatt silg.Foqlaltsdqiar6nv:a nyilvSnosh6l6zatrolkezdem6nyezett,
kertelenhivSsok ar1nyaaz osszes kezdem6nyezetthivdshozk6pest. A teleSltalbiztositottadat.
fonszolgSltato
amelyeka beAzok a megkeres6sek,
20.Folvoszdml6val
kapcsolatosreklamSci6:
a tobbszorosbanki
fizet6sekfelkonyvel6s6vel,
a visszautal6selmaradSsdval,
megterhel6sekkel
kapcsolatosak.
21.Front Office Uqvint6z6ksz6ma: Az igyf6lszolg6latiiroddn a felhasznSlokfogad5s6t ellato Ugyint6zoksz6ma. R6szmunkaidoben
dolgozo munkat6rsak
(Pl.:Heti 2x4 ora
kellar6nyosankisz6molni.
eset6benheti40 or6s munkaidSre
jelent.)
Megbiz6skere0,4 Front OfficeUgyintezot
nyitvatart6s2 rdrgyintlzovel,
tev6kenys6geset6n a megblt6ben, harmadikfel 6ltal v6gzettugyf6lszolg6lati
a
heti 40, vagy havi 160 6r6s
osztva
mennyis6ge
teljesitett
ordk
zott 6ltal
m u n ka i d 6 ve l ,
a kamat6s ugyviA felszolltdssal,
reklamdcio:
kapcsolatos
22.HStral6kkezel6ssel
fogyaszt6i
stdtusz
6s
a
v6dendo
a kikapcsol5ssal
teli koltsegfelszSmit6s6val,
kezel6s6velkapcsolatosmegkeres6sek.
A megkeres6sekazon tipusa, amikor a felhaszn1loa gAz23.Hiba-beielent6s:
szolg6ltat6sizemzavarlrol, a foldgirzsziv6rgdsdrolsz6nd6koziktdj6koztatni
az elosztoienged6lyest,esetlega szolglltat6svisszadllit5s6nakv6rhato id6szukpontjafel6l sz6nd6koziktdj6koztatdstk6rni. (A hivdsokelhat6roldrs6hoz
s6gestdj6koztat6fogalom.)
panasz,amely a
24.Hivatalhoz6s NFH-hoz6rkezettpanasz:Az a felhasznSloi
felhasznal6
a probHivatalhozvagy az NFH-hozkeriil benytljt6sra,miutdna
nem tudta rendezni.Amenylem6j6ta vele szerz6d6sben6llo Enged6lyessel
panaszAnakmegoldSs6t
kapcsolata vele szerzod6sileg
nyibena felhasznSl6
megadja
a
akkor a Hivatal
m6g nem kezdem6nyezte,
Enged6lyesn6l
ban 6116
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lehet6segeta panasz Engedelyes6ltali rendez6s6re6s nem sz6molja bele
ebbe a kateg6ri6ba.
25.lnform5cioad6s:
A felhasznSl6megkeres6s6velkapcsolatos6rdemi vdlaszadds. A be6rkez6st,feldolgoz6smegkezd6s6tk6zlov6laszoknem sz6mltanak
informdci6addsnak.
26.lVR: (lnteractiveVoice Response)lnteraktivhangvSlaszrendszer.A felhaszn6l6 Sltal - a telefon gombjainakmegnyom6s6val- kiadott utasitdsokata
rendszerautomatikusan,
kezel6kozremrikdd6se
nelkulhajtjav6gre.
27.IVR fel6 ir6nvulohlv6sokszdma:Azon felhasznSloi
hivdsokszdha, amely hivdsokataz Enged6lyesIVR rendszerrelkiv6njakezelni.
28.IVR-benelveqzetthivdsokszdma:Azon felhasznSloi
hivdsokszdma,amelyek
az IVR fel6 irdnyultak,de a hiv6s celjdulszolgdlobejelent6svagy informaciok6r6snem valosultmeg.
29.IVR-benfoqadotthivdsoksz6ma:Azon felhaszndloihivdsoksz6ma,ametyek
az IVR fel6 irdnyultak,6s a hlvds celjdulszolgdl6bejelent6svagy informaiiOk6r6s megval6sult.
30. K6rt6rit6si6s kdrtalanit6siiq6nv miatti reklamdci6:Az Engedelyesdltal vegzett tev6kenys6ghezkapcsol6do,az Enged6lyesSltalokozott kdrok megterlt6s6re vonatkoz6megkeres6sek,amelyek p6lddul a t6ves kikapcsol6srJ,t6ves banki leemel6sre,k6sedelmesvisszautaldsmiattikamatig6nyrevonatkoznak, bele6rtve az Enged6lyes szerzod6sszeg6se miatti k6tb6rigenybejelent6seketis. A GarantSltSzolgdltatdsoknem teljesit6semiatti kotberig6nyeketviszontnem kell itt figyelembevenni.
31. Keresked6v6lt6smeqakad6lvoz5sa:Els6sorbanaz egyetemes szolgdltatot6l
mds keresked6hdz6tszerzdd6sig6nyeeset6n megval6sul6olyan indokolaflan
magatartdsokaz Enged6lyesr6sz6r6l,amelyeka felhaszndl6kil6pesi6s/vagy
v6lt6si szSndek6takaddlyozz1kinformdci6visszatart6ssal,vagy indokolatlin
tobbletfizet6sikotelezetts6ggel.
32.Kiszolodl6sminos6qreklamdci6:Az Ugyintez6k,
megbizottakmagatart6sdval,
az izletszab1lyzatban meghat6rozott - nem szerz6d6sszeg6sb6lered6 egyeb kotberigennyel6s a nem hat6rid6jellegti GarantSltSzolgSltatSsokkal
dsszefUgg6megkeres6sek.
33. Lakossdqifoqvaszt6:az a felhasznSl6,aki sajdt h6ztart6sa- egy felhaszndldsi
helyet k6pez6, lak6s cell6,rahaszn5lt lakoepUlet,lak6s, Uduld vagy h6tv6gi
hdz, tovdbbd lakossdgi c6lra haszndlt garAzs- fogyasztSsac6ljdra vds6rol
foldgdzt f}ldgitz v6telez6s6remegkdt6ttszerzodesalapj6n,6s az fgy vds6rolt
fitldgazzalnem folytatjovedelemszerz6sceljdb6lgazdas6gitevekenys6get.
34.Leolvas6s:A leolvas6sitev6kenys6g6rt
felelosengedelyesvagy megbizottja
6ltal tenylegesenv6grehajtotthelyszinitev6kenys6g,amikor a leolvasZstvegz5 szemllyesen gyoz6ddttmeg a fogyaszt6sm6ro5ll6s6rol.A felhaszneb dtali m6ro6ll6s-kozl6st
(pl.: telefonon,irdsban,elektronikusan,
leolvasovalkozolt, leolvasosz6mArakiirl, stb.), 6s a t6vleolvasdsokatsemmilyenformdban
nem tartalmazza.(Az elosztoienged6lyesektev6kenys6g6revonatkozo,a hat{rozat 6rtelmez6s6hezszuks6gest6j6koztatofogalom.)
35.Meqkeres6sek:Minden olyan eset, amikor a felhaszndl6valamilyenokbol
megkeresi az Engedelyest. Tartalm6ra vonatkozoan lehet ,,m6166lldsbejelentes",,,hibabejelent6s",
megkeres6s"fogalmakszerinti
,,Ugyf6lszo196lati
megkereses.Tort6nhetszem6lyes,telefonos,vagy irdsbeliltevet,fax, e-mail,
s t b . )0to n .
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36.Meqt6vesztokereskedelmimagatart6s:A piacra valo kil6p6sszempontj6bol
meghat6roz6jelentcis6gtiekaz enged6lyesek6ltal ny0jtott inform6cioka kereskedov6ltdsidont6sek meghozatala,a kereskedov6lt6s szempontj6bol.
amely e
Ez6rt ide sorolandoaz Enged6lyesmindenolyan megnyilvdnuldsa,
(A Hivataltorekv6se,
k6rd6skorben
alkalmasa felhaszndlomegt6veszt6s6re.
hogy sz6monk6rhet6v6tegye a tisztess6gespiaci magatartdst,kttlon kezelve
6s erlekelveaz errol a terUletrol6rkez5felhaszndloipanaszokat.)
megkeres6stkell te37.Panasz:Felhaszn6loipanasznakazt az Ugyf6lszolgSlati
int6zettkorSbbireklam6cioj6kinteni,amikora felhaszn6loaz Enged6lyeshez
ra megtettint6zked6seellen, vagy 6ppen a v6rt int6zked6selmarad6samiatt
mint a reklam6emel kifogdst.A panasznakugyanolyantipusailehets6gesek,
ci6knak.Az elszdmoldsra6s a szdml1zdsravonatkozopanaszoka Hivatal,az
ktllonkateg6ridbakerlrlnek.
NFH 6s az enged6lyesek
kimutat6saiban
megkeres6sekazon r6sze, amelyekegy6ni
38.Reklamdcio:Az UgyfelszolgSlati
(velt vagy val6s)jogs6relemvagy 6rdeks6relemmegszrintet6s6reirdnyulnak.
Lehets6gestfpusaikulon nevesit6srekertilteka fogalmakkozott.[L6sd: pl.:
2.12.,2.20.,2.30.,2.31.,stb. pontok6s az S23.1 mutat6hoztarlozobeszdmomegkeres6sekis ide tartoznak,
lo jelent6stAbl1zata.lAzok az i.igyfelszolgSlati
vagy az
amelyek egy elozo ugyfelszolgalatimegkeres6selint6zetlens6g6re,
int6zked6sel nem fogad5sdravonatkoznak.
39. Reklam6ciokszSma: Az adott id6szakban be6rkezett reklam6ci6s t6rgyf
megkeres6sekszdma,annak be6rkez6siform6jdtolftiggetlenul.
40. R6szsz6mla:A szerzod6sszerintegy honapn6lhosszabbelsz6mol6siid6szaku felhasznalokr6sz6reaz elszAmoldsiid6szakalatt havontak6sztrlt- a havi
t6nylegesfogyaszt6stnem feltetlenUltUkrdzo- szdmla.A benne elsz6moltfogyaszt6saz elozoelsz6mol6siidoszakfogyaszt6savagy a felhaszn6loigazolt
k6r6sealapjdnkerult meghat6rozlsra.
4l.Stornirozott(iavitott)sz6ml6kr6szar6nva:A m6dositottszdmlSkardrnyaa kikifejezve,egy naptdri6vre vonatkobocsdtottszdmldkhozviszonyitva,o/o-ban
z6an. A felhaszndl6nak
ki nem kuldottsz6mlSkmodosit6sainem szdmitanak
bele.
42.Szdmlareklamdcio:
Az izletszab1lyzatbannevesitettszdmlatipusokkal,valamint ezek korrekciojSval
kapcsolatoskifogds.A kifog6soltadat lehet p6lddul:
felt6telek,stb. Az
m6r66ll6s,RHD alapdij,idoszak,1rszab1s,Sralkalmazdsi
elsz5molosz6ml6ravonatkozoreklamdcioa Hivatal6s az NFH kimutat6saiban kulonkategoriSba
kerulnek.
43.Szflmlitz6sielt6r6s: Azon elszdmol6 sz6ml6k arAnya,amelyekn6la bennuk
elszdmoltfogyasztSs6s a r6szszdml6kbanelsz6moltosszes fogyasztdskohaladta meg a tervezett6ves fogyasztdselzotti elt6r6s tobb mint 1Oo/o-kal
m6rve a noszdmolSshonapjdbanelszdmolnitervezettardnydt,kulon-ki.tlon
eredoelt6r6seket.(%)
vekvo6s a csdkken6fogyasztdsbol
44.Szerzod6sk6t6s,
6s -felmond6s miatti reklamdcio:Azok a megkeres6sektarsz[iks6gesszerzod6s
toznak ide, amikora bejelentoa foldgdz-szolgflltatdshoz
jogszerriseget
k6rdojelezimeg. lde soromegkdt6s6nek,
vagy felmond6s5nak
landoka szerzodlskdt6sielj6ras r6sz6tk6pezo,a csatlakozovezel6knek6s a
mriszaki-biztons6gi
ellen6rkiv6nt berendez6s6nek
felhasznd16
csatlakoztatni
reklamdciokis.
z6s6velkapcsolatos
45. SzerzSd6sszeq6s
6s szab6lvtalanv6telez6smiatti reklamdci6:A szerzod6sszeg6st6ny6t,kovetkezm6ny6t(pl: a kozoltosszeg nagys6gdt,a fizet6silehetos6geket)vitatomegkeres6sek.
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46'Telefonosuqvf6lgzoJodlat:
Az a szervezetiegys6g, amely megfelel6technikai,
szem6lyi6s egy6b felt6telekbiztositdsdvali felhlszndfOitoieg6sz6re, vagy
egy r6sz6rekezeli.a tdrsas6ghoztelefononbe6rkezettmegkereiesekkelkipcsolatosugyf6lszolgdlati
feladatokat.
47.llgvf6lrzoloiilatifiokiroda:A GET Vhr. 53. s (3), (6) es (7) bekezd6seatapjdn
letesltett,illetvemtikddtetettUgyfelszolgdlati
iroda.
48.UqYf6lszolqdlati
iroda: Az 6lland6 ugyf6lszolgSlati
iroda [l6sd 2.3. pont] 6s az
fiokiroda
pont]
2.47.
oss]efoglal6
[lasd
elnevez6se.
. _ l.gf_gt.rzolg6lati
49.UgvfelszolqSlati
irodai elldtottsdq:Azt mutatj" meg, hogy az Enged6lyesszolgdltatdsiterulet6nmilyen szdmban mrikodikszem6lyeJ-k"p"roi-"ttartdst
leboiroda.
lyol it6 rigyf6lszolgSlati
50.UgyGlgzolqslatiirodai meqkeres6sekszdma: Az tigyfelszolgdlatiirod6n mrimegt<6res6seksz1ma.
-frianyaOin
Igd(t-i.lgyfelhfv6rendszer 6ltal regisztrilltszemelyei
(Ugyfelszolgdlatifi6kirod6n tigyf6lhiv6 rendszer
szdmfthat6 negyed6ventev6gzettfelm6r6seredm6nyekent.A felmer6ssordn t6telesenrogziteni kell az adott napi osszes megkeres6sekszdmdt.)Egy ugyfeltobb tem6t
6rint6 megkeres6secsak abban az esetben szdmit t6bb megilieres6snek,
ha
az ugyf6lhivorendszerbenis tobb sorszdmotk6rt.
51.Uqvf6lszolgSlati
meqkereses:A megkeres6sekazon r6sze, amikor az filtal6nos Ugymenetbees6 felhaszn6loimegkeres6svagy reklamdci6ill. panasz
megt6teleceljdbolveszi fel (Telefonosugyf6lszolgdiateset6benszdndekozik
felvenni)a kapcsolatota felhaszndl6az Enged6lyessel.
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Az iigyf6lkapcsolati szolgdltatSs-min6s6gminim6lis min6s6gi kovetelm6nyei 6s elv6rt szinvonalai

3.

3.1.

Altal6nos szempontok

a.

jobb szinvonalu,
a hasonlo
a felhaszn6lok
Az eloirt6rtekekosztdnozzenek
adotts6g06s hasonl66rszinvonahiorszdgok6hozhasonl6szinvonalonvalo
kiszolg6lSs6ra.

b.

A minimdlismin6s6gikdvetelm6ny6s az elvartszinvonalrendszeralapja
az egys6gesszinvonalmutatokalkalmaz6sa.

c.

a GET,
szintek6s az elv6rtszinvonalak
A minim6lisminos6gik6vetelm6ny
kerultek
alapjdn
szempontok
meg6llapitott
6ltal
a Vhr. 6s a Hivatal
meghat5rozAsra.

d.

Kozvetlen gazdasdgi osztonz6s celjdbol az SZ1. jelti mutat6sz6mok
szintkerUI meg6llapit6sra.
eset6benminim6lismin6s6gikovetelm6ny

e.

Ezek
Az SZ2. jelii mutat6keset6benelvdrtszinvonalker0l meg6llapit5sra.
Celjuk
az
kozvetlen gazdas6gi osztonz6ssel nincsenek osszekapcsolva.
orsz6gosan egys6ges c6lkitfiz6s az enged6lyesek osszehasonlithat6sdga
6rdek6ben.

f.

Az SZ3. jel0 mutat6k celja adatgytljt6s, a kiszolgSl6sifolyamatok
szinvonalSnak figyel6se. Ezeket a mutat6kat r6szben a tov6bbi
min6segszabAlyozAste lok6szit6monitoring-mutatonaktekintia Hivatal.

g.

Az 5Z3.4 6s az S23.5. mutatok a jogszab6lyikotelezetts6gbetartdsdnak
ellenSrz6s6reszolg6lnak. Ezen kotelezetts6gekbetartdsa annak ellen6re
kdtelezo,hogy jelen hatflrozatkapcs6n kdzvetlengazdas6gi6sztonz6snem
kapcsol6dik hozzitjuk.

h.

A t6nylegesteljesit6sekaz Enged6lyessajdt adatai,illetvea Hivatal6s az
NFH adatai alapjdn kerirlnekmeghatSroz{sraaz adottmutatoravonatkoz6,a
hatdrozat B. mell6klet6benrlszletezett sz6mit6si elj6r6snakmegfeleloen.A
a C mell6kletszerintszankcion6lt.
nem megfelelomin6s6gtiadatszolgAltatAs

i.

A kdvetelm6nyek t6nyleges teljesit6se a minim6lis minos6gi
it6sra.
kovetelm6nnyelvagy az elvdrtszinvonallalkerul osszehasonl

j.

mutat6kn6l megfogalmazott minim6lis min6s6gi
Az SZ1. je[l
fUgg6en- kozvetlen
nem teljesit6se- a Hivatalm6rlegelesetol
kovetelm6nyek
A minim6lisminos6gi
gazdasdgiosztonz6s alkalmazAsAteredm6nyezheti.
kovetelm6nyek nem teljesit6se ar6nydban k6t 6szt6nzo fokozat kerul
bevezet6sre.Az egyes fokozatokhozkonkretertekek kerultekmegdllapftdsra,
melyek hat6rainak5tl6p6seeset6nsor kerulhetaz egyesfokozatokhoztarlozo
kozvetlengazdas6giosztonz6sa Ikalmaz6sdra.
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3.2.

Minim6lismin6s6gikcivetelm6nyek
az szljelii mutatosz6mokn6l

Szinvonalmutat6mwnevez6s

me.
521.1.* Informdci6adSs
Oot<urnentat o/o,
nap
felhaszn6l6i
megkeres6sre
S.21.2. Call Center ugyf6tszotg6tati
szolgdltat6si
szinvonalmutat6

Mutat6tartalma

12 nap 90o/o,15 nap 1$0o/o

8 0 % / 3 0m p

%lmp

S21.3. A Hivatalhoz6s az NFH-hoz6rdb/ezerfelh.
kezettjogos felhaszndl6ipanaszok
521.4. 20 percen be[il fogadott felhaszn6l6kardnva

0,040

o/o

90o/o

"Magyardzat:a 12 na

3.3.

Efvirt szinvonalakaz SZ2.jelfi mutat6sz6mokn6l

Szinvonal mutat6
meqnevez6s

me.

Mutat6 tartalma

522J. Az Enged6lyesdb/ezer
hez 6rkezettjogos felfelh.
hasznSl6ipanaszok

4,00

522.2Atlagosvdrakozdsiid6

perc

2 0 10 - b e n :

15 perc

perc

2011-t6t:

1 0 perc

522.3.V6gzend6
tev6kenys6gek
kore

iigytipus
tigyf6lszolg6lati
irod6n:Elektronikusan
6s telefononkeresztrilis lehet6vekell tenni
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3.4.

gazdas6giciszt6nkcizvetlen
A minimdlismin6s6gikdvetelm6nyek
z6si fokozatai

Szinvonalmutat6
megnevez6s

Nincs gazdas6gi
6sztiinz6s

M6r6sz6m

Gazdas69i
6sztiinz6s
l. fokozat

Gazdas6gi
<isztcinz6s
ll. fokozat

Informdci6ad6sI 5 n a p o nb e l 0 l i 2010 100,00%-90,000/o 8 9 , 9 9 % - 8 5 , 0 0 % 85.00% alatt
;21.1
i
lokumentdlt felhaszn6l6in e g v 6 l a s z o l 6 s 2011100,00%-95,00% 9 4 , 9 9 % - 9 0 , 0 0 % 90.00%alatt
arAny
negkeres6sre
t6l
i21.2. Call Center i.igy'6lszolg6latiszolgdltatdsi 3 0 m p - e n b e l t t l ih i v 6 s f o g a d 6 s ai 1 6 n y
;zlnvonalmutat6
6s az
i21.3.A Hivatalhoz
tlFH-hoz 6rkezett jogos 1000 felhasznAl6ra
jut6jogos panasz
'elhaszndl6ipanaszok
i21.4. 20 percen belul
20 percen belrllifo'ogadott
felhaszn6l6k
gad6si arAny
ardnya

3.5.

80,00%-75,00%74,99%-70,00% 70.00%alatt
0,0400-0,0500 0 , 0 5 0 1 - 0 , 0 6 0 00.0600felett
90,00%-85,00% 84,99%-80,00% 80,00%alatt

A kcizvetlen gazdas6gi iisztcinz6s fokozatai

t.

Fokozat: A ,,Minim6lisminos6gik6vetelm6nyekkozvetlengazdas6gi6sztonz6sifokozatai"-ban(3.4. fejezet)meghatarozattakszerinta ,,Gazdas6gi
osztonz6sl. fokozat"-6nakmegfelel6teljesit6s.A teljesit6stdrgy6viertekel6se az el6rt eredm6nyek6s a 3.2 fejezetbenel6irt minim6lismin6s6gikovetelm6nyekosszevet6s6veltortenik.A bfrs6g m6rt6kemaximum50 millio
forint. Az 521.2 mutat6 szerint el6rt szolgdltatdsiszinvonala 2O10.6s a
2011.6vrevonatkoz6anf6l6vesadatokalapj6nf6l6ventekerttlert6kel6sre.
Az egyes 6rt6kel6sekkovetkezt6benkiszabhat6bfrs6g m6rt6ke - a fel6ves 6rt6kelesb6lk6vetkez6en- maximum25 millioFt/felev.AzSZ1.2 mutat6 szerintel6rt szolgdltatdsiszinvonala 2012. 6vtol kezdodoennegyed6ves adatokalapj6nnegyed6ventekerul6rt6kel6sre.Az egyes 6rt6kel6sek
kovetkezt6benkiszabhat6birs6g m6rt6ke- a negyed6vesertekelesb6lkovetkez6en- maximum12,5 millioFUnegyed6v.

il.

Fokozat: A ,,Minim6lisminosegikdvetelm6nyekkdzvetlengazdas1gi6sztonz6si fokozatai"-ban(3.4. fejezet)meghatarozattakszerinta ,,Gazdas6gi
6sztonz6sll. fokozat"-6nakmegfelel6teljesit6s.A teljesitestdrrgy6vi6rt6kel6seaz el6rl eredm6nyek6s a 3.2 fejezetbenelolrt minim6lisminos6gi
kovetelm6nyekosszevet6s6veltortenik.A birsSg m6rt6ke maximum 100
millio forint.Az 521.2 mutat6 szerint el6rt szolgdltatdsiszinvonala 2010.
f6l6vesadatokalapjdnf6l6ventekerirl6rt6ke6s a 2011.6vre vonatkoz6an
l6sre.Az egyes 6rt6kel6sekkovetkezt6benkiszabhatobirs6g m6rt6ke- a
f6l6ves ertekelesbolkdvetkez6en- maximum50 millio FUf6l6v.Az 521.2
szinvonala 2012. evtt5lkezdodoennemutato szerint el6rt szolgdltatdrsi
gyed6vesadatok alapj6n negyed6ventekertil ert6kelesre.Az egyes 6rt6kel6sekkovetkezt6benkiszabhatobirsdg m6rt6ke- a negyed6ves6rteke- maximum25 millioFUnegyed6v.
lesbolk6vetkezoen
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B. Mell6klet
Az Enged6lyes_
te_v6ke
nys6g6nekbeszdmol6jelent6seaz ii gyf6lkapcsotati
szolg6ltat6s-min6s6g
minim6lismin5s6gikdveielm6nyeirOt
6I elv6rtszinvonalii16l

s21.1.

Info rm 6c i6ad6s d ok ume ntd It fe Ih as znal6i meg ke res 6s re

Az enged6lyesitev6kenys6ggel
kapcsolatosbSrmilyen2.10. pont szerintifelhaszndl6i megkeres6sekreadott id6tartamonbelUladott engedelyesiv6laszok reszardnya
az osszes be6rkezettdokumentSltmegkeres6s szezilekeban kifejezve.Osszhaniban a GarantdltSzolg6ltatdsokszabSlyaival
- csak abban az esetbenelfogadotta t6lefonos vdlaszad6s,ha a megkeres6stelefonon vagy szem6lyesentortent, 6s a
megkeres6snem szilmllzlsra vagy elsz6molSsravonatkozik,6i a telefonosvdlaszadds sor6n a besz6lget6svisszakereshetomodon r6gzit6sre kerUl. Minden mds
esetben irdsbelivdlaszt kell adni a megkeres6sre.Amennyibena megkeres6snem
az Enged6lyestev6kenyseg6terinti,az Enged6lyesgondoikodik arroll hogy a megkeres6sa mdsikenged6lyeshez8 napon belul eljusson,6s errol a felhaszndl6eg!idejtileg6rtesit6stkapjon.Az illet6kesenged6lyesvdlaszad6sihatdridejea hozza{ort6nt Staddst6lszdmltando.Amennyibenaz Enged6lyes6s az elosztoienged6lyesa
megkeres6sbenegyardnt 6rintett,akkor 15 napon belul erdemben egyezletnek.Az
egyeztet6slefolytat5s6tolsz6mitandoa vAlaszad6sihatdrid6.n beny0jt6st6lsz6mitott maximum30 nap alatta vSlasztmeg kell adni.Amennyibenaz Engedelyesmegbizdsdbolaz ugyf6lszolgdlatitev6kenysegetell5t6 tSrsasdgmeg"gyeiik az-EngedElyes ell6t6siterUlet6nmrikdd6egyetemesszo196ltatoi
engedetyesiital az ugyfelszolgdlatotelldtotdrsasdggal,a tovdbbit6sraes az egyezet6ire nem 6ll rendelliez6srea
fent emlitett8, ill. 15 nap. A v6laszad6sihat6ridSezesetbena felhaszndl6i
megkeres6s be6rkez6sid6tumdtolindul.
a ) Sz 6 m i t6 sa :

x100 [%]

O"

b) Sz6mltdsa: _ 1.5napon beliil telies.itettvilaszqd6sok szSma
D
s6sek sz6ma

xloo [%]

ahol:
12 naponbeltilteljesitett Azon megvdlaszoltfelhaszn6l6imegkeres6seksz6ma,amelyekvdlaszaddsoksz6ma (db): n6laz 6tfut6sinapok szdma kisebb,vagy egyenl6,mlni tZ nap.
15 napon belulteljesitett Azon megvdlaszoltfelhaszn6l6imegkeres6sekszdma,amelyekv6laszaddsokszdma (db): n6l az dtfutasinapok szfumakisebb,vagy egyenl6,mint 15 nap.

dtfut,si
napok:

g:*i.#3ff:.,iJlfi::=ffitrT'".r"-:1
ffi:ffi::luxlllii;133l

s6sekn6l.Ha a v6laszad6sbanmdsikenged6lyesis 6rintett,6s a
k6t enged6lyesnev6ben nem ugyanaza megbizottjdr el, 6s a
v6laszaddsinformdci6Stad6ssal
vagy a v6laszad5sfeladatainak
szftvalasztasdval nem lehets6ges, a villaszadas kcizos kidolgozasara 15 nap 6ll az 6rintett enged6lyesek rendelkez6s6re.-Az
dtfutdsi napok kezdeti id6pontja a kozds valasz kidolgozasdnak
napja,de tegkes6bba be6rkez6stk0vet6 1S. nap. A d6tumokat
nyilv6ntartdsi
szdmmalvisszakereshet6en
kell rOgziteni.
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v6laszadAsd6tuma:

Az enged6lyesiir5sbeli v6laszad6s- nyilv6ntartdsiszdmmal
- kimen6 iktatdsidituma. A Hivatalezt a d6tuvisszakereshet6
mot tekinti a postdra adds d6tum6nak,Telefonosv6laszad6s
eset6n azanap, amikor avAlaszadls az Enged6lyesbels6Ugyrendjeszerintigazoltm6donmegtort6nt.

Beszdmol6jelent6sformdiaaz 521.1.mutat6eset6ben:
SZl.l. SzinYonatmutat6
Enged6lyes megnevez6se:
ld6szak:

llletekessdgmiatt m6sik engeddlyesnek6tadand6
iigyek sz6m,6tadott iigyek sz5ma. ezek aranya

I atadando 8 napon beliil
iigy (db)
itadott iigy (db)

Etigyek
szAma

I ritfutrisi
napok

db

nap

Arany (%)

I 5 nap alatt teljesitett
vdlaszad'6sok
sz5ma.
ar6nya

l2 nap alattteljesitettv6lasaddsok sz5ma.a16nya

db

arhr'y (%o)

db

aftny(Vo)

lnform6ci6ad6s dokumentilt felhasznAl6i
meskeresdsre

s21.2.

Call Center iigyf6lszolg5lati szolg6ltat6si szinvonal mutat6

hivdsok
A szinvonalmutatotartalma,hogy a Call Centerbebe6rkezotigyfelszolgdlati
hilny sz1zalek6tfogadjdk a kezelok adott idotartamonbelUl (%) (A kezelok dltal
t6nylegesenfogadott mennyis6gkorrig6lSsrakerul a felhaszn{lo 6ltal megszakitott
hivdsokkal,ha az eldobds a menripontokkoztrlivdlasztSstk6veto 30 mp-en beli.il
tortent. Nem fogadott hivdsnak minosUlazonban az a hiv6s, amit az Enged6lyes
szakitmeg a mutat6szdmitdsdndlfigyelembevett 30 mp-en beli.il.
1.
2.
3.
4.
5.

IVR fel6 irdnyul6hlv6sok szdma. Nem szSmitottertek. A 2.27. pont definici6ja
szerintm6rtjellemz6.
IVR-benelveszetthivSsoksz5ma. Nem sz6mitottertek.A 2.28. pont definici6ja
szerintm6rtjellemz6.
IVR-benfogadotthivdsok szAma.Nem sz5mitottertek. A 2.29. pont definicioja
szerintm6rtjellemz6.
FogadotthfvdsokszSma:Nem szdmitottertek.A 2.18. pont definiciojaszerint
m6rtjellemz6.
szolgdltatdsi
A 30 mp-en beliil fogadott hiv6sok r6szardnya(tigyfelszolgSlati
szinvonal)Az Enged6lyes6ltal megszakitotthivdsok a sz1ml{lo semelyikt6sem pozitiv,sem negativelojelnyezoj6bennem kerulhetnekfigyelembev6telre,
lel!

A 30 mp-enbelulfogadotthivdsokszdma
+
Szdmit6sa: felhaszn6l6Sltal30 mp-enbeltilmegszakitotthiv5sokszdma x 100 [%]
Be6rkezohiv6soksz1ma
6.

Atlagosv6rakoz6siid6

5z6mit6sa:
7.

X fogadotthiv6sokkezel6hdzkapcsol6s5igelteltido
Fogadotthivdsokszlma

lmpl

Elveszetthivdsok arAnya
Szdmitdsa:

I elveszetthiv6sok szflma
Be6rkez6hiv6sokszAma

I2l2l. oldal

x 1 0 0[ % ]

8.

Atlagosbesz6lgetesiidd

Szdmit6sa:

X kezelobejelentkezesetol
a besz6lgetes
bontdsdig
elteltid6*
[mp]
Fogadotthfvdsoksz6ma

" A Call Centerenbeli.lltovdbbkapcsolt
hivdsokteljesid6tartamaegy besz6lgetdsnek
min6siil.

9.

Foglaltsrigi
ardny

A telefonszolgdltat6
t6rsas6gSltalmegadottertek k6zlend6.
A f6l6ves / negyed6ves 6s 6ves besz6mol6 jelent6s formdja az 521.2. mutat6
eset6ben:
Enged6lyesmegnevez6se
:
1. IVR fel6 irdnvul6hivdsoksz6ma
Z. IVR-benelveszetthivdsok szSma
l. IVR-benfoqadotthiv6sok szlma
. Foqadotthiv6sokszdma:
5. Ugyf6lszolg6lati szolg6ltatSsi
szinvonal
6. Atlaqosv6rakoz6siid6
7. Elveszetthivdsokardnva
8. Atlagosbesz6lqet6siid6
9. Foqlalts5qiardnv

Enged6lyesmegnevez6se:
1. IVR fel6 irdnvul6hiv6sokszdma
2. IVR-benelveszetthiv6sok szSma
3. IVR-benfoqadotthivSsok szdma
4. FoqadofthivSsoksz6ma:
5 . U g y f 6 l s z o l g S l a t si z o l g S l t a t6si szinvonal
6. AtlaqosvArakoz6siid6
7. Elveszetthiv6sokarSnva
8. Atlaqosbesz€loet6si
id6
9. Foqlaltsdqi
ar6nv

S21.3.

m6rt6k
egys6g

Elv6rt6rt6k

T6ny 6rt6kek
.h6

. .h 6

. .h 6

..h6

..h6

h6

f.6v

db
db
db
db
o/olmp

80/30

mp
%
perc

max.20
m a x .1 0

o/o

m a x .1 0

m6rt6k
egys6g
db
db
db
db
%lmp
mp
%
perc
%

max.3

Elv6rt
6rt6k

Teny 6rt6kek
.h6

. .h 6

. .h 6

. .n . 6 v

..6v

80/30
max.20
m a x .1 0
max.3
m a x .1 0

A Hivatalhoz 6s az NFH-hoz 6rkezettjogos felhaszn6l6i panaszok

A Hivatal 6s az NFH a felhaszn6lokreszer6l beerkezett panaszokat, abban az
esetbenveszinyilvdntartdsba,
amennyibena felhaszndl6a teruletilegillet6kes,illetve
a szolg6ltatds6tbiztositoenged6lyesselnem tudott egyezs6grejutni. Amennyibena
felhaszn6lopanasz6valm6g a vele szerz6d6sileg
kapcsolatban6llo Engedelyesfele
a probl6mamegoldds6tnem kezdem6nyezte,
akkora Hivatalmegadjaa lehetoseget
a panasz Enged6lyesSltalirendez6s6re.Az adatgyrijtesi6s szolgdltat6sirendszei a
Hivatal szdmit6g6pesnyilvdntartdsdn,
valamint az NFH rendszeresidok6z6nk6nt
megkuldott adatszolgSltatdsdn alapszik. A nyilvdntartott adatokrol f6l6vente
taiekoztat6stkapnak az 6rintettenged6lyesek.A tajekoztatdsbanengedelyesenk6nti
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6s panaszkategoriSnk6nti
bontdsbankerul feltuntet6srea be6rkezett,a jogos 6s a
nem jogos panaszok szama, valamint a jogos panaszok osszes panaszokhoz
viszonyitott arAnya. A felhaszn6l6ksz6ma, valamint a jogos panaszok 1000
felhaszn6loravetltettardnySnakt6ny erteke 6s az elvdrt 6rteke szint6nfeltuntet6sre
keriil. Jogosnak min6sUlminden olyan panasz, amelynekkivizsg6l6sdtkovetoen
minimum egy ig6ny eset6benhelyt ado halflrozatszuletik.A Hivatal 6s az NFH a
panaszokkategori6nk6nti
haszn6lja:
megbontdsdn6laz al{bbi csoportositSst
S.sz.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kateq6ria

5z6ml6zAs
Elsz6molds
Folv6szdmla-kezel6s
H6tral6kkezel6s

K6rterit6s
Szez6d6skotes6s felmond6s
Hatdrid6kbe nem tartdsa

Esyebert6kesit6si
Kiszolq6l6smin6s6q
Kdrtalanitdsi
iq6nv
Megtdveszt6s6s keresked6vdltAsmegakad6lyoz{sa

s21.4.
20 percen beltil fogadott felhaszn6l6k ardnya (a szem6lyes figyf6lszolgSlatiirodikon)
Szdmitdsa:

I legfeljebb20 percesv6rakoz6siidejUUgyfelszSma
szolgdlatiirodaimegkeres6sek
X 100 [%]

ahol:
Ugyf6lszolg6latiirodai
megkeres6sek
sz6ma(db):
V6rakozSsiid6 (perc):

[Ldsd.2.50.pont]
Az iigyf6lhiv6rendszerdltal szolgdltatott, illetve a h6romhavontav6gzett
felm6r6seredmenyekent
el6dl16adat a
2.5. pontnakmegfelel6en.

Besz6mol6 jelent6s form6ja azSZ1.4. mutato eset6ben:
mertek

s21.4.

Min6segimutat6

1

Ugyf6lszolgdlatiirodai megkeres6sek
sz6ma

db

2.

20 percen beh-ilfogadott felhasznSl6ksz6ma

db

3.

20 percen beliil fogadott felhasznSl6kardnya

Yo

s22.1.

eovs6o

Enged6lyes
megnevez6se:
_
ld6szak:
€v

Az Enged6lyeshez6rkezett felhaszn6l6i panaszok

kapcsolatos
6s jogosnakbizoAz Enged6lyeshez
be6rkezett,az Enged6lyestev6kenys6g6vel
- vonatkozsajdtfelhaszndl6ira
nyultpanaszokmennyisege
6s 1000felhaszn1loraEnged6lyes
(Mereseaz Enged6lyes
adatszolgdltatSsa
alapjdntort6nik.)
tatottardnya(dbl1000felhaszn616).
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I Jogospanaszok
szSmax 1000

Szdmit6sa:

Felhaszn6l6k
sz6ma

felh.l
ldb/1000

ahol:
Felhaszn6l6ksz6ma (db.):

Ldsd a 2.17. pont.

Jogos panaszokszdma (db.) A tdrgy6vben6rkezettill.jogosnakbizonyultpanaszokszdma.

Besz6mol6

nt6s form

az 52,2.1.mutat6eset6ben:

5,22.1.mutat6
Enoed6lves:
ld6szak:

Kitdlt6si (tmutat6
A ,,Panaszoksz6ma" oszlopbaa jelent6s 6ltal 6rintettid6szak(elt6r6elcilr6shidnydbanjanuar 1.-december31.)
alatt be6rkezett panaszokat kell felt0ntetni.
Egy megkeresesbentdbb kateg6riSt6rint6 panaszokata legnagyobbsrilyrlnakmin6sitettkateg6riaszerintkell
besorolni.
jogosnak(megalapozottnak,
indokoltnak)min6sttettpanaszokatkell feltitntetni.
| ,tJogos"oszlopbaa
A ,Mutat6"ban szerepl66rt6keka jogos panaszokmennyis€gdnek6s a ,,felhasznAl6k
sz6ma'adatok segits6gevel sz6mitand6kki.
Az,,Osszesen:"sorba az 1.-11.sorokbankcizolt(db) adat eset6benazok osszege, %-os 6rt6kn€laz dsszesitett
(db) adatokb6lsz6mitott% 6rt6k kerril.
Kiegeszit6megjegyz6sek,javaslatok,elv616sok:
Az Engedelyesnekc6lszerUfgy kialakitanianyilvdntartdsirendszerdt,hogy abban ne csak a be6rkez6skor,hanem.a lez6r6skoris legyen lehet6s6ga kateg6riam6dositasra,
mivel aliilmankent csak akkor d6l el, hogy a
megkeres6smelyik kateg6ri6basoroland6.
Az Enged6lyesnekazokat a panaszokatis fel kell tfintetniuka statisztikeban,amelyek az o tev€kenys6g6revonatkoznakugyan,de a kezel6s0ket(megdrllapod6s
alapj6n)m5sik t6rsasdgv6gzi.

b)

s22.2.

Atfagos varakozasiid6 (a szem6lyesi.igyf6rszorg6lati
irod6kon)

Szdmitdsa:

I V6rakoz6siid6 a szemelyestigyf6lszolg6lati
irod6kon
[perc/megkeres6s]
I Ugyfelszolg6lati
irodaimegkeres6sekszema

Besz6mol6 jelent6s form6ja azSZZ.2. mutat6 eset6ben:
s22.2.

Min6segimutat6

mertek
eovs6o
db

1

Ugyf6lszolg6lati
irodaimegkeres6seksz6ma

2.

Osszesv6rakoz6siid6 az Ugyf6lszolgdlati
irod6kon

perc

3.

Atlagosvdrakozdsiid6 az Ugyfelszolg6lati
iroddkon

perc
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Enged6lyesmegnevez6se:_
ld6szak:
6v

sz.z.3.

V6gzend6tev6kenys6gekkcire

Azok a tev6kenysegek
ertend6kalatta,melyeketa munkakorileir6sukboles a rdjuk
ell6t6 szem6vonatkoz6folyamatszabiiyozAsbol
kdvetkez6enaz Ugyf6lszolg6latot
lyeknekel kell v6geznitik,6s amely tev6kenys6gekelv6gz6sea gyakorlatbanmeg is
val6sul.
Beszdmolo jelent6s form6ja az S.Z.2.3.
mutat6 eset6ben:
S.sz.

V6gzend6

s22.3. tevekenysegek
kore"

Engedelyes:_
ld6szak:
6v

jellemzo
Min6s6gi

Min6s6gimutat6

szez6d6skdt6s,-m6dosit6s,
-megsziintet6s
szdrmldz6si-,
elsz6mol6sireklamdci6,
panasz
egy6b reklamdci6,panasz
egy6b bejelentes
t6j6koztat6s6lta16noselj6rdsrend16l
t6jekoztatdsdralkalmaz6s16l
16l
t6jekoztat6senergiataka16koss6g
tdj6koztatdsfogyaszt6vedelmiszab6lyok16l
p6nzbefiz et6s k6szp6nzzel
penzbefizet6s bankkdrty6val
K6szp6nz-6tutalSsi
megbizdskiadSsa
Elektronikusiigyf6lhiv6 alkalmaz5sa
El6zetesid6pontfoglal6sbiztosit6sa

rgen

nem

igen

nem

rgen
rgen
igen
igen
igen
rgen

nem
nem
nem
nem
nem
nem

igen
igen
rgen
rgen
igen
igen

nem
nem
nem
nem
nem
nem

rgen
rgen
rgen
igen
igen
igen

nem
nem
nem
nem
nem
nem

rgen
igen
igen
igen
igen
igen

nem
nem
nem
nem
nem
nem

* Amennyibena v6gzetttev6kenys6gszempontjdb6ltdbb kiilonbdz6tipus0 Ugyf6lszolg5lati
iroda van, a t6bl5zatoszlopaitennekmegfelel6en
ki kell b6viteni,pontosanmegjeldlve,hogyaz egyesoszlopokmelyikirod6ra vonatkoznak.

s23.1.

Az E nged6lyeshez 6 rkezett fel haszn6l6i reklamdci6k

Az Enged6lyeshez
kapcsolatos
6s jogosnakbizobe6rkezett,az Enged6lyestev6kenys6g6vel
- vonatnyultreklam6ci6k
mennyis6gees 1000felhaszndlora Enged6lyessaj6tfelhaszndloira
(db/1000
(Merese
koztatottarAnya
alapj6ntort6felhaszndl6).
az Enged6lyesadatszolgdltatdsa
nik.)

Sz5mitdsa:

I Jogosreklamdciokx 1000
szdma
Felhaszndl6k

felh.l
ldb/1000

ahol:
Felhaszn6l6k
sz6ma(db.):

L6sda 2.17.pont

Jogos reklam6ci6k szAma A tdrgyevben6rkezettill. jogosnakbizonyultreklamdcioksz6(db.)
ma.
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BeszSmo16 lent6s form

az S'Z,3.1.
mutat6eset6ben:

523.1.mutat6
Enqed6lves:
ld6szak:

Kitolt6siOtmutat6:
A 'Reklam6ci6ksz6ma" oszlopbaa jelent6s 6ltal erintettid6szak (elt6r6 el6lrds hi6nyiban janu6r 1.-december
31.) alatt be6rkezettreklamdci6katkell feltrintetni.
Egy megkeres6sbent6bb kateg6ri6t6rint6 panaszokata legnagyobbsrilyrinakmin6slteftkateg6riaszerint kell
besorolni.
A ,,Jogos"oszlopbaa jogosnak(megalapozottnak,
indokoftnak)min6sitettreklam6ci6katkell felttintetni.
A."Mutat6"-banszerepl6ertekeka jogos reklamdci6kmennyis6gdnek6s a ,,felhaszn6l6k
sz6ma" adatoksegitsegevel szdmitand6kki.
Az ,,Osszesen:"sorba az 1.-11.sorokbankciz6lt(db) adat eset6benazok osszege,%-os 6rtekn6laz dsszesitett
(db) adatokb6lszdmitott% 6rtek kenit.
Kiegeszit6megjegyz6sek,javaslatok,elv6r6sok:
Az Engedelyesnekc6lszer0rigy kialakitanianyilv6ntart6sirendszerdt,hogy abban ne csak a be6rkez6skor,hanem.a lezirAskor is legyen.lehet6s6ga kateg6riam6dosit6sra,
mivel alialmankent csak akkor d6l el, hogy a
megkeres6smelyikkateg6ridbasoroland6.
Az Enged6lyesnekazokat a reklam6ci6katis fel kell tfintetnitika statisztik6ban,amelyek az 6 tev€kenys6g6re
vonatkoznakugyan,de a kezel6stiket(meg6llapod6salapjdn)m6sik t6rsas6g,vagy m6iit Enged6lyesv6gzi.

d)

sz,3.2.

1 0 0 0felhaszn6l6ra jut6 "Front Office" Ugyint6z6k szAma:

Szdmit6sa:

s23.3.
Szdmitdsa.

Front OfficeUgyint6zoksz6ma x 1000
Felhaszn6lok
szdma

fdblezerfelh.]

1000 felhaszn6l6ra jut6 Ugyf6lszorgdlati irodai megkeres6sek
sz6ma:
Ugyf6lszolgSlati_irodai
megkeresesekszdma x 10Q0 taL
FelhasznSlok
szdma

FrontOtficeUgyintez6ksz6ma (db):
Felhaszn6l6k
sz5ma(db.):
Ugyf6lszolgSlati
irodaimegkeres6seksz6ma (db):
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[L6sd.2.21. pontl
[Ldsd.2.17. pont]
[L5sd.2.50. pont]

tat6k esetcben
set6be :
3. m utatok
Besz6molo ielent6s form6ia az S.Z,3.2.-523.
S.sz.

mert6k

Min6segimutat6

eovs6o

1000 felhaszndl6rajut6 "Front Office tigyins23.2. t6z6k"
sz6ma
1000 felhaszndl6rajut6 rigyf6lszolg6latiiro-

s23.3. dai megkeres6sek

s23.4.

Enged6lyesmegnevez6se:6v
ld6szak:

t6
db

Ugyf6lszolgdlati irodai ell6totts69

ad
megfelelos6g6rol
irod6k terUletielhelyezked6s6nek
A szem6lyesUgyf6lszolg6lati
taj6koztatdst.
523.5.

Nyitvatart6si id5

idejerolad t6jekoztat6st.NyitvairodSkUgyf6lfogad6si
A szem6lyesUgyf6lszolgillati
or5k
6rtendok.
meghirdetett
normel
rend
szerint
tartdsior6k alatt a

Besz6mol6ielent6sform6iaaz s23.4.-sz3'5'kiivetelm6nvekeseteben:
S.sz.

Min6s6gimutato

s23.4. Ugyfelszolgdlati
irodai ell6tottsdg

id6
Nyitvatart6si

s23.5. (6lland6
USZI)

523.6.

jellemz6
Minos6gi

Engedelyes:_
ld6szak:
6v

irod6ksz6ma:...
Budapesti 0gyf6lszolgdlati
fogyaszt6ksz5ma:......
Budapesti lakossSgi
Budapesti lakossdgifogyaszt6ksz6ma:

..........db
...........db
...........db/iroda

Megyei jog0 v6rosok szdma a szolg6ltat6sitertileten:
iroddinakszdma.
Megyei jogri vSrosok tigyfelszolg6lati

...........db
..........db

...........db
Kist6rs6gek sz5ma a szolgdltat6sitertileten:
K i s t 6 r s 6 q e kU o v f 6 l s z o l o 6 liar ot id d i n askz d m a : . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . d b
Alland6USZI
USZI fi6kiroda
(lcannrfha
laftazh
iradAk
<zAm
...............'db
............db
...........n4p
Heti nyitvatart5sinapoksz6ma:
...........6ra
6ra
Heti nyitvatart6si6r6k szAma:
6fa
...........6ra
Min. napi nyitvatart6si6rdk szdma:
...........n4p
nap
2O orAionvitvatart6 naook szdma:

Sz6ml6zAsielt6r6s niivekv6 fogyasztdsra

Min5s6gijellemzo a pozitiv v6gszdmla- rlszsz{mla elt6r6sekre,az elsz6molt
energiamennyis6ge(m") alapj6n,6ves szinten.
,,Elt6r6s"szAmit6-Elsz5molosz6ml6banelszdmoltfogyasztds- I r6szx 1 0 0[ % ]
sz6mlSkbanosszesenelsz6moltfogyaszt6s
sa egy fogyaszt6si
helyre:
Elszdmolosz6mldbanelsz6moltfogyaszt6s
L azon elsz6mol6 szAml1kszema,ahol a pozitiv
t6bb mint |lo/o-kalhaladtameg a tervezett
,,Elt6r6s"
honapjSban
elszdmolnix100 [%]
SZ3.6.szAmitdsa:6vesfogyaszt6selsz6molSs
tervezettardny6t"
I Elsz6mol6sz6ml6kszema
* A tervezett6ves fogyasl6s elsz6moldsh6napj5banelsz6molnitervezettarinya profil elsz6mol6s0 felhaszn6lAsihelyek eset6n az elszAmoldsh6napj6rabedllitottfogyasztdsiarAny,egyenletes
r6szszAml6z6seset6n pedig az egy h6napbanelsz6moltfogyaszt6sar{ny.
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s23.7.

5z6ml6z6sielt6r6scsiikken6fogyaszt6sra

Min6segijellemzci
- r6szszdmla
a negativv6gsz6mla
elter6sekre,
az elszdmolt
energiamennyis6ge
(m")alapjdn,6vesszinten.
sz6mitS-Elszdmoloszdmldban
,,Elt6r6s"
elsz6molt
fogyaszt6s- r r6szsa egy falhasznS.
l6si helyre:

szaml6kbanosszesenelszdmoltfogyasztds

Elsz6moloszdmldbanelszdmoltfogyasztds

x100 [%]

I azon elszdmol6szdmldkszdma,ahol a negatfv
,,Elt6r6s"tobb mint 1|o/o-kalhaladtameg a tervezett
SZ3.7.szitmitdsa: 6ves fogyasztdselszdmoldshonapjdban elszdmolnix100
[%]
I Elszdmol6sz6mlSksz6ma

".A.tervezett
6y9sfogyasztdselszAmolds
h6napjdban
elszdmolnitervezettarAnyaprofilelszdmol6s0felhaszn6l6si
helyekeset6naz elszAmolss
h6napj6rabeSllitottfogyaszt6siarany,egyenletes
r5szszamlSzds
eset6npedigaz egy h6napbanerszdmolt
fogyasztdsafrny.

s23.8.

Egy fogyaszt6si helyre kibocs5tott sz6mr6k dflagos 6ves mennyi-

s6ge

Szdmit6sa:

s23.9.

Stornirozott fiavitott) sz6ml6k r6szarAny
a

SzSmlt6sa:

s23.10.

I Stornirozott
fiavftott)szdml6kszdma- ki nem
krildottstornirozott(javitott)szdmldk szdma
I Kikilldottsz6mlSksz{ma

x100 [%]

Becsl6sselmeg6llapitottelsz6mol6szdml6kr6szarinya

Szdmitdsa:
Besz6mol6
S.sz.

I Fefhaszn6lokszdmdrakikuldottsz6ml6ksz6ma
tdbl
FelhasznS16k
szdma

I Becsl6sselk6szultelszdmol6szdmldk sz6ma
x 1 0 0[ % ]
I Kikuldottelsz6moloszdmlSkszilma

g!!6s form6ja az 523.6. - S23.10.mutat6k eset6ben:
Min6s6gimutat6

mert6k
eovs6o

s23.6. SzSmldz6sielt6r6snOvekv6fogyaszt6sra

%

s23.7.

%

SzSml6zdsielt6r6scsokken6fogyaszt6sra

Egy fogyaszt5sihelyrekibocsdtottszdmldkdflagos6ves
s23.8. mennyis6ge

db

s23.9. Stornirozottfiavitott)sz6ml6krlszarAnya

Yo

s 2 3 . 1 0 . Becsl6ssel
pitottelszdmol6sziimldkr6szar6nva
megSlla
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%

Engedelyes:
ld6szak:
6v

G. Mell6klet
Adatmegbizhat6s6g,birs69
az Enged6lyes adatszolgSltat6s6valkapcsolatos el6ir6sok
1.

Az adatok meghat6roz6sa
Az 6rt6kek kisz6mit6sa,ahol erre az informatikairendszerfejlettsegealapjdnlehetos6gvan, ezen rendszerpontos naprak6szadataib6lt6rt6njen.Ezen adatok
eljdrdsok
kapcsolatbanelv6r6saz Al[al1nosminos6gbiztosit6si
megfefelos6g6vel
biztosit6sa.Az
megl6te,az adatok 6s adatforr6sokut6lagosellen6rizhet6s6g6nek
adatok abban az esetben minosUlnekmegfelel6nek,ha adatainakpontossdga
elemenk6ntjobb, mint 98%-os.

2.

Az adatok ellen6rz6se-

helyesbit6s, m6dosit6s

2.a).A kozoltadatok helyess6g66riaz Enged6lyesteljesk6rfi feleloss6ggeltartozik.
2.b).Az adatokval6s6ghriseget
a Hivatalsaj6t,vagy megbizottszakertojevelesetenk6ntellen6rzi.
jellegtien- az adatokat,vagy az infor2.c\. A Hivatal- altal6banmintav6telez6s
vizsgdlja.
m6ci6sfolyamatmegbizhatos6gdt
kell.
2.d).A hibdsadatkozl6sthelyesbiteni
legfeljebb5 6v adataitvizsgAlja.
2.e).A Hivatalvisszamen6leg
2.f\. Az Enged6lyes,amennyibensaj6t utoellen6rz6sesor6n - az 6ves jelent6st
k6vet6en- 0,5 %-niil nagyobbadatk6zl6sihibat t6r fel, akkor err6l 6rtesfteni
kotelesa Hivatalt.
2.9).Az 6ves adatszolg6ltat6stkdveto ut6ellen6rz6senalapul6 adatmodositds
eset6n a Hivatalblrsdgotszabhatki.
2.h).Abban az esetben,ha az adatkozlesihibat a Hivataltdrja fel, a birsSgm6rt6kapcsol6d6osszegtobbszoroselehet.
ke az ut6ellen6rz6shez

3.

Adat meg bizhat6s6g ellen6rz6se
3.a).Az ellenorz6svagy a visszatev6sn6lkUlimintav6teleselj5r6s szabdlyain
alapszik,azonban nem koveti az erre vonatkoz6szabv6nyeloir6sait,vagy
alapul.
teljeskdrrjadatellen6rz6sen
3.b).A visszatev6snelki.ilimintav6teleselj6rds alkalmaz1saeset6n ism6teltmintavetelt kell v6gezni, ha az elso minta sorban nem megfelelomin6sit6sti
elem volt.
3.c). A visszatev6sn6lkulimintav6teleseljSr6salkalmazAsaeset6n az elso mintav6telsor6n 5 esem6nytkell kivdlasztania vonatkoz6esemdnyekbol.
kell elv63.d).Az ism6teltmintav6telt0jabb 5 esem6nyadatainakvizsgSlatdval
gezni.
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3.e).Az adatokkeletkez6sszerintlehetnek
3.d.1. Alapadatok:dontoenaz esem6nyekkezdeti6s veg id6pontjai,esem6nyek megnevez6sei
3.d.2. szarmaztatottadatok:id6tartamok,darabsz6mok,%-ok,stb.
3'e). Az esemeny.az adatgyrijtes6s feldolgoz6sszempontj6b6lmeqfelelovagy
nem meqfele16
lehet.
3.f). Egy-egy esem6nyheztobb adat is tartozhat,ez6rt az esem6ny adatgytijtes
-keszempontfi minosit6s6ta hozzA kapcsolhat6alapadatok min6sites6n
resztulkell elv6gezni:
3'g). Megfeleloaz esem6ny,ha a hozzA tartozoalapadatokmindegyikea dokumentumokbol,bizonylatokb6l,
vagy mds m6don meghat6rozhato
valos adatokat tarlalmazza.
3'h). Nem megfelel6az adatszolg6ltat6s,
ha ism6teltmintav6telrekerUltsor, 6s az
osszesenvizsg6lt10 esem6nybollegal6bbketto adatai nem val6sakvoltak.
4.

T6ves vagy hib6s adatkcizl6shezkapcsor6d6 birsig m6rt6ke
4.a).Teves vagy hib6s adatkozleseset6na HivatalbirsSgotszabhatki.
4.b).A birsdgm6rt6ke:
4.b.1. Hib5s,ut6ellen6rz6s
alapj5nm6dositottadat eset6n hib6s adatsoronk6nt:500.000,-Ft,
de mutat6nk6nt
legfeljebb1.S00.000Ft.
4.b.2. B6rmilyen hib6s adatkozles Hivatali felderit6sri modosft6sa eset6n
adatsoronkent
2.500000,-Ft,de mutat6nk6ntlegfeljebb7.500.000Ft.
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4/b. sz. függelék

5291/2016. számú MEKH határozat
Az NKM Energia Zrt. mint földgáz egyetemes szolgáltatói
engedélyes egyedi felhasználókat érintő minimális minőségi
követelményeinek meghatározása
Garantált Szolgáltatások

2020. augusztus 1.
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Megnevezés

jan.

febr.

m árc.

5. sz. függelék

6. sz. függelék

ápr.

m áj.

jún.

júl.

aug.

szept.

2016. havi tény fűtési hőmérsékleti tényező (%)
19,7818

10,8154

9,8268

3,9175

1,7977

1,0984

1,1460

1,1020

1,4096

20 éves átlagos fűtési hőmérsékleti tényező (%)
18,8418

15,8787

12,8011

6,7845

1,5328

0,9034

0,9335

0,9335

2,0868

okt.
9,7646
8,1547
dec.

25
2016. havi tény fűtési
hőmérsékleti tényező (%)

20

20 éves átlagos fűtési
hőmérsékleti tényező (%)
15

10

5

0
jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.
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nov.
16,3805
12,8614
összesen

22,9598

100,0

18,2878

100,0
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6. sz. függelék

EGYETEMES SZOLGÁLTATÁS ÁRA ÉS AZ ÁRALKALMAZÁSI
FELTÉTELEK
I.

Általános szabályok

Az egyetemes szolgáltatás árát és az áralkalmazási feltételeket a földgázpiaci egyetemes
szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló
69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet (Árrendelet) tartalmazza.
Az NKM Energia Zrt. mint egyetemes szolgáltató a következő árszabások szerint értékesít
földgázt:
a) a 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók árszabása, kivéve a
fogyasztói közösségeket,
b) a 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók árszabása,
c) a 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező fogyasztói közösségek árszabása,
d) a 20 m3/h és annál nagyobb gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók árszabása,
e) a 20 m3/h névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók
árszabása, és
f) a gázmérővel nem rendelkező felhasználók árszabása.
A függelékben szereplő árak és áralkalmazási feltételek a 2020. január 1-jétől hatályos
Árrendeleten alapulnak.
II. Gázdíj és alapdíj (gázmérővel rendelkező felhasználók)
A felhasználó – a gázmérővel nem rendelkező felhasználók kivételével – a fogyasztott
földgázért mennyiségarányos díjat, a szolgáltatás rendelkezésre állásáért felhasználási
helyenként alapdíjat köteles fizetni.
A felhasználó által fizetendő mennyiségarányos díj összegét a szolgáltatott (átvett) földgáz
köbméterben mért és gáztechnikai normálállapotra átszámított térfogatának, a mérési
időszakra meghatározott fűtőértéknek, valamint az egységnyi hőmennyiségre vonatkozóan –
a gázmérők névleges teljesítménye és a felhasználó típusa szerinti díjkategóriához tartozó –
megállapított gázdíjnak a szorzataként kell meghatározni. A gázdíjra vonatkozó további
szabályokat az Árrendelet 4. és 8. §-a, valamint az Üzletszabályzat 6.4.2-6.4.5. pontja
tartalmazza.
Ha a felhasználó fogyasztását mérő gázmérők névleges (össz)teljesítménye eléri vagy
meghaladja a 20 m3/h értéket, a felhasználó az alapdíjat a gázmérők névleges
(össz)teljesítménye alapján köteles fizetni. Az alapdíjra vonatkozó további szabályokat az
Árrendelet 5-8. §-a és az Üzletszabályzat 6.4.6.6. pontja („Alapdíj”) tartalmazza.
A számlákban az NKM Energia Zrt. az Árrendeletben megállapított I. és II. árkategória szerinti
díjszabásokat alkalmazza. Az I. és II árkategóriára vonatkozó további szabályokat az
Árrendelet 10-11. §-a és az Üzletszabályzat 6.4.7.3. pontja („Az Árengedményezés szabályai
(jogszabályban rögzített kedvezményes egységár alkalmazása)”) tartalmazza.
Az NKM Energia Zrt. által alkalmazandó díjak, elosztói működési területenkénti bontásban az I. árkategória
esetében:
Érintett vásárlói kör

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar
Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén
<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói
közösségek
<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

1/3. oldal

Alapdíj
(éves) Ft

Gázdíjak
Ft/MJ

9 192

2,264

12 312

2,968

2020. augusztus 1.
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Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. elosztói működési területén
<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói
közösségek
<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók
Az NKM Földgázhálózati Kft., az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság, a Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD
Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói
működési területén
<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói
közösségek
<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók
A TIGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Natural Gas
Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési
területén
<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve fogyasztói
közösségek
<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók

9 192

2,295

12 312

3,009

9 192

2,256

12 312

2,957

9 192

2,364

12 312

3,101

Az NKM Energia Zrt. által alkalmazandó díjak, elosztói működési területenkénti bontásban a II. árkategória
esetében:
Árszabás

A1)
A2)
A3)
B1)
B2)
C)

A1)
A2)
A3)
B1)
B2)
C)

A1)

Érintett vásárlói kör

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar
Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói
működési területén
<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói
közösségek
≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók
20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
Gázmérővel nem rendelkezők
Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. elosztói működési
területén
<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói
közösségek
≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók
20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
Gázmérővel nem rendelkezők
Az NKM Földgázhálózati Kft., az Ózdi Energiaszolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Csepeli Erőmű
Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power
Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
elosztói működési területén
<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek

2/3. oldal

Alapdíjak (éves)
Ft
Ft/ m3/h

Gázdíjak
Ft/MJ

9 192

2,599

12 312

3,415

9 192

2,381
14 633

1,943

19 564

2,539
2,474

9 192

2,570

12 312

3,376

9 192

2,414
14 633

1,947

19 564

2,544
2,510

9 192

2,616
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A2)
A3)
B1)
B2)
C)

A1)
A2)
A3)
B1)
B2)
C)

<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói
közösségek
≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók
20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
Gázmérővel nem rendelkezők
A TIGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság elosztói működési területén
<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói
közösségek
≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók
20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
Gázmérővel nem rendelkezők

6. sz. függelék

12 312

3,438

9 192

2,373
14 633

2,035

19 564

2,661
2,465

9 192

2,712

12 312

3,567

9 192

2,486
14 633

2,029

19 564

2,654
2,551

III. Átalánydíjas felhasználás (gázmérővel nem rendelkező felhasználók)
Azokban a lakóépületekben, amelyekben a szolgáltatott földgáz mérése lakásonként,
felhasználási helyenként nem megoldott, a fogyasztott földgázért lakásonként, felhasználási
helyenként a gázdíjnak, és az alábbiakban meghatározott – a lakás típusa és a beépített
gázfogyasztó készülékek alapján számításba veendő – fogyasztásnak a szorzataként
meghatározott átalánydíjat kell fizetni. (Félszobának a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
91/A. § 9. pontja szerinti kritériumoknak megfelelő lakóhelyiség minősül.)
Mérő nélküli felhasználási helyek (átalánydíjas felhasználók) esetében az elszámolás további
szabályait az Árrendelet 9. §-a és az Üzletszabályzat 6.4.6.5. pontja („Számlázás mérő nélküli
felhasználási helyek (átalánydíjas felhasználók) esetében”) tartalmazza.
Gázmérővel nem rendelkező lakások, felhasználási helyek számításba veendő földgázfogyasztása (MJ/hó)
Lakás típusa

2 lángú
gáztűzhely*

3-4 lángú
gáztűzhely

4 lángú gáztűzhely
elektromos sütővel

1 szobás

210
300
240
300
370
310
2 szobás
350
450
390
2,5 szobás
410
520
460
3 szobás
470
600
540
3,5 szobás
530
690
630
4 szobás
610
750
690
* gázsütő nélküli 2 lángú gáztűzhely
** gázsütővel rendelkező garzon 2 lángú gáztűzhely
1,5 szobás

5 vagy annál több
lángú gáztűzhely

Garzon
gáztűzhely**

Gáz
hűtőszekrény

315
390
475
545
630
725
790

250
310
390
450
520
600
660

454
454
454
454
454
454
454

IV. Nagycsaládos kedvezmény
A nagycsaládos kedvezményre vonatkozó rendelkezéseket az Árrendelet 13-20. §-a és az
Üzletszabályzat 2.1.4. pontja („Magyar Államkincstár és a nagycsaládos gázdíjkedvezménnyel
kapcsolatos feladatkörükben eljáró járási hivatalok”) és 6.4.7.3. pontja („Az Árengedményezés
szabályai (jogszabályban rögzített kedvezményes egységár alkalmazása)”) tartalmazza.

3/3. oldal
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7. sz. függelék

KÜLÖNDÍJAS SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA
AZ NKM ENERGIA ZRT. ÁLTAL VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK
Egyéb tevékenységek számlázása a 2017. január 2-től hatályos 71/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
(továbbiakban: Rendelet) alapján
Az NKM Energia Zrt. külön díjat kérhet a felhasználótól számlamásolat készítése esetén azonos
számlánként, készpénz-átutalási megbízás pótlása esetén azonos számlához tartozó készpénz-átutalási
megbízásonként az adott naptári éven belüli második alkalmat követően (első és második alkalom ingyenes)
[Rendelet 1. § a) pont]
Fekete-fehér A/4 oldal fénymásolása
18 Ft/oldal + áfa
23 Ft/oldal áfával
személyes átvétel esetén
összesen legfeljebb 200 Ft + áfa, azaz 254 Ft áfával
postai úton történő továbbítás esetén
+ levélpostai küldemény díja Ft/db
Az NKM Energia Zrt. a felhasználótól annak szerződésszegése esetén külön díjat kérhet az általa könyvelt
küldeményként küldött fizetési felszólításért és az általa tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási
értesítőért. [Rendelet 2. §]
Fizetési felszólítás, kikapcsolási értesítő díja
18 Ft/oldal + áfa
23 Ft/oldal áfával
+ levélpostai küldemény díja Ft/db
Üzletszabályzat vagy részei adott naptári éven belüli első alkalmat követő másolása (első alkalom ingyenes)
[Rendelet 1. § b) pont]
Fekete-fehér A/4 oldal fénymásolása
18 Ft/oldal + áfa
23 Ft/oldal áfával
személyes átvétel esetén
összesen legfeljebb 200 Ft + áfa, azaz 254 Ft áfával
postai úton történő továbbítás esetén
+ levélpostai küldemény díja Ft/db
Formanyomtatványok, jegyzőkönyvek, egyéb szerződéses jogviszonnyal összefüggő dokumentumok,
valamint igazolások másolatának kiadása az adott naptári éven belüli első alkalmat követően (első
alkalommal ingyenes) (Rendelet 1. § d) pont)
Fekete-fehér A/4 oldal fénymásolása
18 Ft/oldal + áfa
23 Ft/oldal áfával
Peres eljárásban a bíróság részére becsatolásra kerülő mindennemű dokumentum, írásbeli anyag
nyomtatásának, fénymásolásának díja, mint a Polgári Perrendtartás alapján érvényesíthető
perköltség [Pp. 75. § (1) bek.]
A/4 oldal fénymásolása
18 Ft/oldal + áfa
23 Ft/oldal áfával
Előrefizetős mérő kártyapótlási díja [Ptk. 6:519. §]
1400 Ft/db + áfa

1778 Ft/db áfával

LEJÁRT TARTOZÁS MIATTI KIZÁRÁSSAL ÉS VISSZANYITÁSSAL KAPCSOLATOS
SZOLGÁLTATÁSOK
A díjakat a területileg illetékes földgázelosztó számlázza az Üzletszabályzatában szereplő díjszabás szerint.
A díjszabás tartalmazza a földgáz egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó, a felhasználó igénye alapján vagy
szerződésszegése esetén nyújtott szolgáltatások díjait, illetve az egyéb díjakat.
A társasági díjalkalmazás során mindenkor a közölt díjakat kell felszámítani mindaddig, amíg azokat jogszabály vagy
üzletszabályzat módosítás hatályon kívül nem helyezi.
A szolgáltatási tevékenységek nettó díja után 27% általános forgalmi adó kerül felszámításra.
A 71/2016. (XII. 29.) NFM rendeletben külön nem szabályozott díjtételek alkalmazása során a szolgáltatási díj mértékét
meghatározó tényezőket (ráfordított idő, anyag stb.) a társasági számviteli rendelkezéseknek megfelelően dokumentálni kell.
A díjszabás a következő hatályos rendelkezések alapján készült: Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) / az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény / a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény / a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény / a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
75. § (1) bek. / a földgáz egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló 71/2016. (XII. 29.)
NFM rendelet.
1/1. oldal
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